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Vi tackar Dig för inköpet av ett Leica operationsmikroskopsystem.
Vid utvecklingen av våra system lägger vi stor vikt vid enkel och lättbegriplig 
funktion. Vi vill ändå uppmana Dig att läsa bruksanvisningen i detalj för att kunna 
dra nytta av alla fördelarna hos det nya operationsmikroskopet.
För information om de produkter och tjänster som Leica Microsystems erbjuder och 
adressen till närmaste Leicarepresentant, se vår hemsida:

www.leica-microsystems.com

Tack för att Du väljer våra produkter. Vi hoppas Du får nytta av kvaliteten på och 
prestandan hos Leica Microsystems operationsmikroskop.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Telefon: +41 71 726 3333
Fax: +41 71 726 3334

Friskrivningsklausul
Alla specifikationer kan bli föremål för ändringar utan föregående 
tillkännagivande.
Informationen i denna bruksanvisning är direkt relaterad till användningen av 
utrustningen. Medicinska beslut är fortfarande klinikerns ansvar.
Leica Microsystems har gjort allt för att tillhandahålla en komplett och tydlig 
bruksanvisning som belyser alla nyckelområdena för produktens användning. För 
ytterligare information om användningen av produkten, kontakta Din 
Leicarepresentant.
Du ska aldrig använda en medicinsk produkt från Leica Microsystems utan att vara 
fullt insatt i produktens användning och prestanda.

Ansvar
Angående vårt ansvar, se våra standardförsäljningsvillkor. Ingenting i denna 
friskrivningsklausul begränsar vårt ansvar på ett sätt som inte är tillåtet enligt 
gällande lag. Inte heller utesluter den någon del av vårt ansvar som inte får 
uteslutas enligt gällande lag.
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1 Inledning
1.1 Angående bruksanvisningen
GLOW800 är ett tillbehör till Leica operationsmikroskop. 
I denna bruksanvisning beskrivs funktionerna för GLOW800. 
För information om och beskrivning av Leica operationsmikroskop, 
se bruksanvisningen för det enskilda operationsmikroskopet.

Förutom information om användningen av instrumenten 
innehåller bruksanvisningen också viktiga säkerhetsan-
visningar (se kapitlet "Säkerhetsanvisningar")

	X Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder 
produkten.

1.2 Symboler i bruksanvisningen
Symbolerna som används i bruksanvisningen har följande 
betydelse:

Symbol Varnings-
ord

Betydelse

Varning Varning för en potentiellt riskfylld 
situation eller felaktig användning som 
kan leda till allvarliga personskador eller 
dödsfall. 

Försiktig-
het

Signalerar en potentiellt riskfylld situation 
eller felaktig användning som, om den inte 
undviks, kan leda till lättare eller med-
elsvåra personskador. 

Observera Signalerar en potentiellt riskfylld situation 
eller felaktig användning som, om den inte 
undviks, kan leda till avsevärda skador på 
material, ekonomi och miljö.

Information som hjälper användaren att 
hantera produkten på ett tekniskt riktigt 
och effektivt sätt. 

	X  Åtgärd krävs; denna symbol signalerar att 
du måste utföra en specifik åtgärd eller 
serie av åtgärder.

2 Säkerhetsanvisningar
Ett Leica operationsmikroskop med GLOW800 uppfyller alla kraven 
för toppmodern teknologi. Trots detta kan riskfyllda situationer 
uppstå vid användning. 
	X Följ alltid instruktionerna i denna bruksanvisningen och i bruks-

anvisningen för Leica operationsmikroskop och i synnerhet 
säkerhetsanvisningarna.
	X Federal lag begränsar försäljningen av denna enhet till av eller 

på order av en licensierad läkare.

2.1 Avsedd användning
• GLOW800 är ett tillbehör till Leica operationsmikroskop som 

används för att åskådliggöra det intracerebrala blodflödet vid 
neurokirurgiska operationer, blodflödet i hjärtats kranskärl i 
samband med kranskärlskirurgi (CABG) och blodflödet under 
plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi.

Kontraindikationer
• De medicinska kontraindikationerna som gäller vid använd-

ningen av Leica operationsmikroskop med GLOW800 i kombina-
tion med ett fluorescensmedium är desamma som de som ska 
beaktas vid användningen av lämpliga märkessubstanser och 
toppmoderna undersökningstekniker.

VARNING

Risk för ögonskador.
	X Använd inte GLOW800 vid oftalmologi.

2.2 Risker vid användning

VARNING

Infektionsrisk på grund av icke sterila GLOW800 testkort.
	X Använd inte GLOW800 testkort i det sterila området. 
	X Ska endast användas i en icke steril miljö.
	X Kontrollera mikroskopets belysning endast i en icke 

steril miljö. 
	X Säkerställ att du har exakt parfokal inställning i Leica 

operationsmikroskop. Följ instruktionerna för parfokal 
inställning.

VARNING

Användare vald med en programmerad fluorescensfunktion.
	X Korrekt användare är aktiverad.
	X Förberedande kontroll är utförd.
	X Mikroskopets belysningslampa är inom toleransvärdena 

(se bruksanvisningen för Leica operationsmikroskop).
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VARNING

Risk för patientskador på grund av icke godkända 
fluorescensmedia.
	X Använd endast de fluorescensmedia som godkänts för 

den planerade appliceringen.

VARNING

Risk för patientskador på grund av för mycket 
GLOW800-strålning.
	X Undvik utdragen och/eller alltför frekvent 

GLOW800-strålning.
	X GLOW800-läget stängs automatiskt av efter högst 

180 sekunder för att förhindra överdriven exponering av 
patienten för GLOW800  -strålning.

2.3 Information till ansvarig personal
	X Vid användning av GLOW800 ska du säkerställa att det finns en 

Doppler Ultraljud eller liknande enhet på plats, ifall ingen eller 
otillräcklig blodflödesvisualisering erhålls vid ICG/GLOW800-
proceduren.

2.4 Märken och etiketter
Typbricka

UDI-etikett

������������������
����������
�������������

Produktionsidentifiering (PI)
Serienummer
Tillverkningsdatum

GS1 Datamatriskod
Produktidentifiering (DI)

Obligatorisk etikett
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. 
Webbadress för elektronisk version av bruksanvisningen.

3 Beskrivning 
3.1 Funktion
Belysningen till GLOW800 består av en xenonlampa och sitter 
i Leica operationsmikroskop. Lampan ger ett synligt och nästan 
infrarött ljus. NIR-ljuset kan inte observeras genom operationsmik-
roskopet, men spelas in med en speciell kamera och visas på moni-
torn som sitter på Leica operationsmikroskop.
Med hjälp av handtagen/knapparna som definieras i användarin-
ställningarna kan du växla mellan synligt ljus och GLOW800-ljus.

Se bruksanvisningen för motsvarande Leica 
operationsmikroskop. 

3.2 Design
GLOW800 är ett tillbehör till en M530 optikhållare. 

GLOW800 består av följande komponenter: 
A GLOW800 ULT, se kapitel 3.2.1, position (1)
B GLOW800 VPU, se kapitel 3.2.3, position (3)
C GLOW800-filter, se kapitel 3.2.3, i position (4)

3.2.1 M530 optikhållare med GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Bildinmatningsmodul Leica CaptiView (tillval)
3 Fluorescensmodul Leica FL400, FL560 eller FL400/560 (tillval)
4 M530 optikhållare
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�

�

�

�

�

�

1 Gränssnitt för vänster och höger sidoassistent
2 Gränssnitt för bakre/motsatt assistent, 360° vridbar
3 Finfokus bakre assistent
4 Brytare sido- eller bakre assistent
5 Gränssnitt huvudkirurg, 360° vridbar
6 GLOW800 ULT

• GLOW800 är inbyggt i kåpan till ULT530
• Inbyggda kameror för synligt ljus och för NIR-ljus (fluorescens), 

en gemensam fjärrkontroll för finfokus för båda

3.2.2 GLOW800 VPU

SDI LEFT

SDI RIGHT

SDI IGS

GLOW RESET

1

2

3

4

5

1 Videosignal SDI vänster
2 Videosignal SDI höger
3 Videosignal IGS
4 Återställningsknapp för att starta om/återställa systemet
5 Dokumentationssystem (tillval)

3.2.3 Leica OHX operationsmikroskop med 
GLOW800-komponenter

2

1

3

4

5

1 Monitor (tillval)
2 GUI-skärm
3 GLOW800 VPU (se kapitel 3.2.2)
4 Belysningsenhet med GLOW800-filter
5 Kirurgpanel
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3.2.4 Leica OH6 operationsmikroskop 
GLOW800-komponenter

1
5

2

3

4

1 Monitor (tillval)
2 GUI-skärm
3 GLOW800 VPU (se kapitel 3.2.2)
4 Belysningsenhet
5 Statuslampa

3.2.5 ARveo operationsmikroskop med GLOW800 
komponenter

1
5

2

3

4

1 Monitor (tillval)
2 GUI-skärm
3 GLOW800 VPU (se kapitel 3.2.2)
4 Belysningsenhet
5 Statuslampa
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4 GLOW800 Systemkomponenter - Signalöversikt

2 videoströmmar

2×WL eller WL/pc-FL+B/W-FL eller  
WL+B/W-FL

2 videoströmmar

2×WL eller WL/pc-FL+B/W-FL eller  
WL+B/W-FL

1 videoström

pc-FL eller WL/pc-FL

2 videoströmmar 

2×WL eller 1×WL/FL eller 1×b/w-FL

GLOW800

ULT530

 3 
HD-kameror

för att erhålla 
höger, 

vänster WL och 
vänster FL

WL  
vänster strålbana

WL  
höger strålbana

FL  
vänster strålbana

GLOW800 

VPU

GLOW 
autofokus 
mjukvara 
(tillval)

Leica 
mikroskopmonitor  
visar 1 signal fullskärm 
eller 2 signaler sida-vid-
sida eller som bild-i-bild

2D/3D 
inspelningsenhet 
(tillval)  
spelar in två 
videoströmmar

Leica CaptiView (tillval)  
visar FL-signalen  
i okularet/n som 
överlagring eller inte 
överlagring

Leica HuD (tillval) 
visar WL 2D/3D eller FL 2D

GUI

Förklaring:
pc-FL = pseudofärg fluorescens
B/W-FL = svart & vit fluorescens
WL/pc-FL = vitt ljus objektsbild & pseudofärg fluorescens

3D-visualisering tjänar bara i undervisningssyfte och är inte 
avsedd för heads-up-kirurgi.
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5 Beskrivning
5.1 Funktion
Tillvalet tillbehör GLOW800 gör det möjligt för kirurgen att excitera 
och observera Nästan Infraröd (NIR) fluorescens (FL) från fluorofo-
ren (ICG) med operationsmikroskopen M530 OH6, M530 OHX och 
ARveo.

Vid aktivering av GLOW800-läget, är vitt ljusbelysningen på Leica 
mikroskopstativ (Leica OH6, Leica OHX eller ARveo) utökad med 
InfraRöd (IR) för att excitera fluoroforen (ICG).

Den filtrerade NIR-fluorescenssignalen från fluoroforen (ICG) erhålls 
med en NIR-känslig videokamera i GLOW800 ULT och processas 
i GLOW800 VPU.

5.1.1 Fluorescensobservation på mikroskopets 
videomonitor

GLOW800 erbjuder två olika typer för observation av fluorescens 
videosignal på tillvalet mikroskopets videomonitor:

Typ A: Pseudofärgläge (Pseudofärg PÅ) 
Vitt ljus objektsbild med den inbäddade fluorescenssignalen 
i pseudofärg, Video #1A

Svart & Vit fluorescensbild, Video # 2A

Typ B: Svart&Vit-läge (Pseudofärg AV)
Vitt ljus objektsbild #1B

Svart&Vit fluorescensbild Video#2B
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5.1.2 Fluorescensobservation och inspelning med ett dokumentationssystem
GLOW800 VPU genererar två videor som kan spelas in med ett valfritt dokumentationssystem, t. ex. HDMD PRO, om det integreras 
i operationsmikroskopet.
Följande inställningar för inspelning och visualisering kan fördefinieras på ett valfritt dokumentationssystem. Inspelningar och visningar 
görs på följande sätt:

Vitt ljus fluorescens typ A: Pseudofärgläge (Pseudofärg På – WL/FL) och b/w fluorescensobservation (B/W-FL)

GLOW800 bildbehandling

Två videor medföljer för visualisering och inspelning

Huvudvideo #1A 2a videon #2A

Visning och inspelning

In
st

äl
ln

in
g 

1

En videobild på videomonitorn, antingen huvud-  
eller den 2a videon. Båda videorna spelas in

Huvudvideo #1A 2a videon #2A

In
st

äl
ln

in
g 

2

Bild-i-bild-vy på videomonitorn, antingen huvud-  
eller 2a videon visas i fullskärm. Båda videorna spelas in

Huvudvideo # 1A= fullskärm,  
2a videon # 2A = fönster

Huvudvideo #2A= fullskärm,  
2a videon #1A = fönster

In
st

äl
ln

in
g 

3

Sida-vid-sida-bild på videomonitorn.  
Båda videorna spelas in

Vänster = video #2A,
höger = video #1A
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Svart & Vit fluorescens typ B: Svart- & Vitläge (Pseudofärg AV) (B/W-FL) och vitt ljusobservation (WL)

 GLOW800 bildbehandling

Två videor medföljer för visualisering och inspelning

Huvudvideo #2B 2a videon #1B

Visning och inspelning

In
st

äl
ln

in
g 

1

En videobild på videomonitorn, antingen huvud-  
eller den 2a videon. Båda videorna spelas in

Huvudvideo #2B Video # 1B

In
st

äl
ln

in
g 

2

Bild-i-bild-vy på videomonitorn, antingen huvud-  
eller 2a videon visas i fullskärm. Båda videorna spelas in

Huvudvideo #2B = fullskärm,
2a videon #1B = fönster

Huvudvideo #1B = fullskärm,
2a videon #2B = fönster

In
st

äl
ln

in
g 

3

Sida-vid-sida-bild på videomonitorn.  
Båda videorna spelas in

Vänster= video # 2B,
Höger = video # 1B

Med aktivering och avaktivering av tillvalet HDMD Pro inspelningssystem, kommer GLOW800 automatiskt att starta och stoppa inspel-
ningen av de två fördefinierade videoströmmarna. Om inspelning i vitt ljusläge redan pågår, kommer inspelningen att växla till att spela in 
de två fördefinierade videoströmmarna ("Slinga WL" och "Slinga NIR"). Flera "Slinga"-inspelningar och WL-inspelningar (segment) kan sär-
skiljas med en markering på videogranskningssidan. Om GLOW800-läget avslutas, avslutas också båda inspelningarna. 

Observera Om den vita ljusinspelningen ska fortsätta efter GLOW-läget måste den startas igen.

Uppspelningsfunktionen hos tillvalet HDMD PRO dokumentationssystem gör det möjligt att åter visa vilken "slinga" som helst på skärmen, 
en gång eller hela tiden, i normal eller långsam hastighet, eller ruta-för-ruta. Dessutom kan den andra inspelade videon väljas för uppspel-
ning, antingen som huvudvideokälla eller bild-i-bild (PIP) eller sida-vid-sida (SBS).
Se dokumentationsenhetens bruksanvisning för vidare information.
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6 Kontroller
6.1 Handtag

1

2

4

3

5

4

1

2

Tilldelning i fabriksinställningen
1 Förstoring
2 4-funktioners styrspak
3 Arbetsavstånd
4 Lossa på alla bromsar
5 Lossa på förvalda bromsar

Du kan ställa in till kontrollerna (1), (2), (3) och (5) på handta-
gen individuellt för varje användare i konfigurationsmenyn.
I alla förinställningar lossar knappen (4) på alla bromsar. 
Denna knapp kan inte konfigureras. För styrspaken och de 
andra knapparna är förinställningar tillgängliga enligt 
önskemål.

Handtagens förinställningar för GLOW800

Stegslinga

vänster handtag höger handtag

GLOW800 
På/Av

Upp-
spelning

Y +

Y –

X – X +

Det rekommenderas att använda en 4-funktioners styrspak (2) för 
att kontrollera GLOW800 enligt definitionen i förinställningen 
GLOW800, även om du kan ställa in kontrollerna (1), (2), (3) och (5) 
på handtagen individuellt i konfigurationsmenyn för att passa varje 
användares behov.
I alla förinställningar lossar knappen (4) på alla bromsar. Denna 
knapp kan inte konfigureras annorlunda. 

6.2 Statuslampor och display
Statuslamporna på stativets C-arm sitter i närheten av kirurgen och 
informerar honom om mikroskopets status för fluorescens och 
inspelning:

6.2.1 Leica OH6 - Statuslampa

1
2

1 Statuslampa för fluorescens
2 Statuslampa för inspelning

Statuslampa för fluorescens (1) visar fluorescensaktiviteten
 vit: ingen fluorescens,

  vitt ljusläge
 blå : FL400 är på
 cyan: FL560 är på
 gul: FL800 är på
 magenta: GLOW800 är på

Statuslampa för inspelning (2) lyser med
 röd: GLOW800-slinga spelas in

 grön: GLOW800 återuppspelningsläge
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6.2.2 Leica OHX kirurgpanel
Kirurgpanelen visar status för fluorescensläget.

4

3

1 2
5

1 Fluorescensikon
2 Fluorescens statusfärgstreck
3 Dokumentationsikon
4 Återuppspelningsikon
5 Inspelningsikon

Fluorescens statusfärgstreck (4) visar fluorescensaktiviteten.
 vitt ljus: ingen fluorescens,

  vitt ljusläge
 blå: FL400 är på
 cyan: FL560 är på
 gul: FL800 är på
 magenta: GLOW800 är på

	X Om ett tillvalt inspelningssystem är integrerat i mikroskopsyste-
met, kommer inspelningsikonen (5) att ändras från svart till röd 
om GLOW800 NIR-videosekvensen (slinga) spelas in.
	X Återuppspelningsikonen (4) förblir svart.
	X I återuppspelningsläge blir återuppspelningsikonen (4) grön och 

inspelningsikonen (5) förblir svart (se nedan).

7 Förberedelser innan 
operationen

7.1 Justeringar på M530-
kontrollenhet förr GLOW800

Säkerställ att GLOW800-tillbehören är aktiverade. 
Kontakta din Leicarepresentant för ytterligare hjälp.

Användning av användarförinställningen "Fluorescens vaskulär 
GLOW800"

1

	X Tryck på knappen  "Användarlista" (1).  
Tillgänglig användarlista för mikroskopet visas.
	X Tryck på knappen "Förinställningar" i det nedre högra hörnet  

på användarlistans sida. 
Tillgängliga förinställningar för mikroskopet visas:

2

	X Välj knappen för användarförinställningen "Fluorescens vaskulär 
GLOW800" (2).
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Handtagets tilldelning
	X I huvudmenyn klickar du på knappen "Visa inställningar" (3).

3

	X Välj fliken "Vänster handtag" eller "Höger handtag" (4).

4

Då visas en översikt över knapparna på vänster handtag som 
används för att styra GLOW800-funktionerna.

Modifiering av användarförinställningen "Fluorescens vaskulär 
GLOW800"

Om du justerat inställningarna för användarförinställningen 
"Fluorescens vaskulär GLOW800" efter dina behov under 
användningen, kan du godkänna och spara dem under ett 
nytt användarnamn.

	X I menyn "Användarinställningar" klickar du på "Spara" och 
sedan på "Spara som". 
	X Välj en tom position på användarlistan. 
	X Skriv in det önskade användarnamnet på tangentbordet.

	X Klicka på knappen "Spara" för att spara dina inställningar under 
det användarnamn du skrivit in på önskad plats.

Du kan senare redigera dessa inställningar i menyn 
"Användarinställningar".

Skapa din egen GLOW800-användare
	X Klicka på snabbknappen "Meny" (5).

5

	X Välj "Användarinställningar".

	X Välj "Ny användare".
	X Öppna fliken "Vänster handtag" eller "Höger handtag" (6) för 

att tilldela handtaget funktionerna för GLOW800.

6

7

8

9
	X I vänster valfält väljer du funktionsgruppen "Fluorescens" (7) 

genom att klicka på den.
	X Tilldela funktionen "GLOW800 läge på/av" (8) till någon av 

knapparna genom att välja önskad funktion.
	X Klicka sedan på den önskade knappens flik för tilldelning av den 

önskade funktionen. 
– eller –
Tryck på önskad knapp på handtaget för tilldelning. 
	X Upprepa denna process för alla funktioner som ska läggas till.
	X Klicka på "Spara".
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	X Välj en tom position på användarlistan. 
	X Skriv in det önskade användarnamnet på tangentbordet, t.ex. 

"ICG Glow Användare".
	X Klicka på knappen "Spara" (9) för att spara dina inställningar på 

positionen du valt under inskrivet användarnamn.

I servicemenyn kan du ställa in värdet för maximal tid för 
GLOW800-läge från 10 till 180 sekunder efter service.

Observera Vi rekommenderar att du tilldelar handtaget endast de 
GLOW-funktioner du känner väl till. Typiska kommandon 
är "på/av" och "Uppspelning".

7.2 Fluorescenssynlighet
Funktionen GLOW800 optimerar automatiskt 
fluorescenssynligheten för att erhålla bästa möjliga bild för ett 
brett arbetsområde av mikroskopparametrar och ICG-dosering.
Dessa parametrar påverkar emellertid fortfarande fluorescenssynlig-
heten vilket följande beskrivning förklarar för ytterligare optimering.

FL-synlighet =
Belysning × Dosering

Mag2 × WD2

FL-synlighet: Fluorescensljusstyrka/uppfattbarhet på skärmen
Belysning: Styrka mikroskopexcitaion
Dosering: Injicerad ICG-mängd i mg/kg
Mag.: Förstoring
WD: Arbetsavstånd

ICG-doseringen är narkosläkarens och/eller kirurgens beslut.

• Mindre excitationsstyrka för "Ljusstyrka GLOW800" och/eller 
lägre ICG-dosering reducerar fluorescenssynligheten, särskilt 
vid hög förstoring och/eller långt arbetsavstånd. Mindre 
fluorescenssynlighet eller fluorescensljusstyrka kan observeras 
redan vid lägre förstoring och arbetsavstånd.

• Högre excitationsstyrka för "Ljusstyrka GLOW800" och/eller 
högre ICG-dosering ökar fluorescenssynligheten, särskilt vid 
hög förstoring och/eller långt arbetsavstånd och kan 
kompensera reduktionen av dessa två optiska parametrar.

Fluorescenssynligheten kan minska även vid standardför-
hållanden, om belysningssystemets effektivitet är reduce-
rad eller Xenonlampans livstid når sitt slut.

I detta fall visas ett meddelande på det grafiska användargränssnit-
tet (GUI) med en uppmaning att byta belysningslampa.

7.2.1 GLOW800 ljusstyrka (belysnings-/
excitationsstyrka)

	X Öppna fliken "FL" för att ställa in GLOW800 ljusstyrka till önskad 
nivå med strecket (1).

1

Rekommenderad inställning av ljusstyrka
Den rekommenderade standardinställningen för "Ljusstyrka 
GLOW800" är 100 % för att åstadkomma god fluorescenssynlighet 
vid högre förstoring och arbetsavstånd.

7.2.2 Begränsning arbetsavstånd

10

	X Avgör om begränsningen av arbetsavståndet i vitt ljusläge ska 
vara påslagen (standard) eller avslagen (10).

När begränsningen av arbetsavståndet i vitt ljusläge är 
avslagen och arbetsavståndet är över gränsvärdet vid 
växling till GLOW800-läge, kommer arbetsavståndet att 
reduceras och bilden blir ofokuserad.
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7.2.3 GLOW800 begränsningar
"GLOW800 begränsningar" bestämmer Förstorings- och 
Arbetsavståndsintervaller för god fluorescenssynlighet.

För att utöka Förstorings- och/eller Arbetsavståndsintervall(en) 
måste du bekräfta att du kan vara tvungen att anpassa ICG-
doseringen för att erhålla optimal fluorescenssynlighet.

7.3 GLOW800 
Användarinställningsmeny

Fliken erbjuder specifika GLOW800-inställningar för varje användare:

1

2

3
4

5
6

7

7.3.1 Pseudofärg
Pseudofärg definierar en av två typer av fluorescensobservation.
Pseudofärg kan slås På eller Av med knappen (1).
Standard är på.
Pseudofärg på (Observation typ A-1 till A-4)
• Vitt ljusobjektsbild med den inlagda fluorescenssignalen 

i pseudofärg (vitt ljus fluorescensobservation = WL/FL)

Pseudofärg av (Observation typ B-5)
• Standard Svart & Vit fluorescensbild = B/W-FL på 

mikroskopmonitorn.
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Se också kapitel 5.1.1.

7.3.2 Tröskelvärde
Med "Tröskelvärde"-strecket (2, sidan 18) kan du ställa in det intervall för fluorescensstyrkan som ska visas i vitt ljus fluorescensbild . 
Signaler med låg styrka (t.ex. brus) och/eller signaler med hög styrka kan filtreras ut genom att fastställa ett undre och ett övre 
tröskelvärde med de två röda strecken.
Standardvärdet och den rekommenderade inställningen för det undre tröskelvärdet är 0 %, för det övre tröskelvärdet 100 % för observation 
av hela intervallet av fluorescenssignaler. Med testkortet kan du visa hur funktionen "Tröskelvärde" påverkar fluorescenssignalen.

Det lägre tröskelvärdet på 0 % och det övre på 100 % - all fluorescensstyrka visas

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Svart & Vit fluorescensobservation 
(Videomonitor)

Vitt ljus + fluorescensobservation
(Videomonitor)

Det lägre tröskelvärdet på 60 % och det övre tröskelvärdet på 100 % - endast medelhög till hög styrka visas

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Svart & Vit fluorescensobservation 
(Videomonitor)

Vitt ljus + fluorescensobservation
(Videomonitor)

Det lägre tröskelvärdet på 40 % och det övre tröskelvärdet på 70 % - endast medelhög till hög styrka visas

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Svart & Vit fluorescensobservation 
(Videomonitor)

Vitt ljus fluorescensobservation
(Videomonitor)
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Tröskelvärdesinställningar

1 2 3 4 3 5 6

78

Tröskelvärdet fastställer det angivna fluorescensintervallet genom den lägst angivna fluorescensstyrkan (1= Ner, 2=Upp) och den högsta 
fluorescensstyrkan (5= Ner, 6=Upp). De röda strecken (3) anger de lagrade värdena, de grå strecken (4) det visade fluorescensintervallet. 
Procentsatserna för den under och övre gränsen för intervallet anges genom värdena (7) och (8).

Standard är att visa hela fluorescensintervallet med en undre gräns = 0 % och övre gräns = 100 %.

Vid anpassning av intervallet med knapparna (1), (2), (5) och (6) kommer strecket att visa det justerade intervallet. Det nya intervallet  
kan aktiveras med knappen "Tillämpa" (7, sidan 18) för att observera resultaten på skärmen och i okularen (med tillvalet CaptiView).  
Om det nya intervallet sparas, kommer de röda strecken att flyttas till lämpliga positioner i grafiken; exempelvis: intervall 32–72 %.
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7.3.3 Färg
Med knappen "Färg" (3, sidan 18) kan du välja fluorenscenssignalens pseudofärg.
Valbara färgvärden går från 1=magenta till 7=chartreuse, om FL-bilden inte matas in i okularet/n. Den färg du valt definierar fluorescen-
sens utseende ovanpå vitt ljusbilden för att optimera färgkontrasten mellan färgerna på objektet i vitt ljus och fluorescenssignalen.

Om GLOW800-bilden mata in i vänster eller båda okularen med hjälp av tillvalet CaptiView-modul (kapitel 7.7), reduceras färgvalet 
till blått # 3 och grönt n# 6.

Utan bildinmatning Med bildinmatning

färg färgens namn RGB-värde färg

1 magenta 255-000-255 3

2 violett 127-000-255 6

3 blått 000-000-255

4 azurblå 000-127-255

5 mörk cyan 000-221-221

6 grönt 000-255-000

7 chartreuse 127-255-000

Visning av fluorescens med färg #6 Grön i vitt ljus 
fluorescensobservation. Färg #6 är standardfärg 
GLOW800-förinställningen (Videomonitor)

Visning av fluorescens med färg #1 – magenta i vitt ljus 
fluorescensobservation (Videomonitor)

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1     2      3      4      5     6      7      8     9

A������ A
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7.3.4 Styrka
Strecket "Styrka" (4, sidan 18) justerar fluorescensens kontrast, 
ljusstyrka och transparens i förhållande till objektsdetaljerna.
Styrkevärdena sträcker sig från 0 % till 100 %, standard är 50 %.
Fluorescens är synlig genom hela procentintervallet. 
T.ex. vid 0 % styrka är fluorescensen precis synlig och objektet 
dominerar, vid 100 % styrka är fluorescensen starkt synlig och 
dominerande.

Minimum styrkeinställning – 0 %

Medium styrkeinställning – 50 %

Maximal styrkeinställning – 100 %

7.3.5 WL Mättnad och WL Ljusstyrka
För att öka fluorescensinformationens kontrast i förhållande till den 
anatomiska videobilden kan egenskaperna för den anatomiska vitt 
ljusbilden anpassas genom:
• En minskning av den anatomiska vitt ljusbildens färgmättnad 

med strecket WL Mättnad (5, sidan 18)
• En minskning av den anatomiska vitt ljusbildens ljusstyrka med 

strecket WL Ljusstyrka (6, sidan 18)

7.3.6 Knappen Tillämpa
Genom en tryckning på knappen "Tillämpa" (7, sidan 18) på 

GLOW800-sidan för användarinställningar kommer en eller flera 
ändringar i de olika GLOW800-inställningarna att aktiveras i 
GLOW800-systemet.
Resultatet av de ändrade inställningar kan observeras efter några 
sekunder på GLOW800-skärmen.

7.4 Användarinställningar kamera

2

1

3

7.4.1 Digital zoom
Med "Digital zoom" justeras displayformatet enligt varje GLOW-
användares behov. Det finns fyra format att tillgå vilka kan ändras 
med knappen Digital zoom (3).
Standardinställning är "Full bredd".

Max. höjd
Anpassar maximalt detekterat synfält på till centrum av 
dokumentationsmonitorns skärm.
• nästan runt bildformat – full videoupplösning
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Full bredd
Anpassar fullt horisontellt synfält på dokumentationsmonitorns 
skärm
	X format med rundade kanter – full horisontal videoupplösning

Fullskärm:
anpassar synfältets diagonal till diagonalen på 
dokumentationsmonitorns skärm 
	X rektangulärt bildformat – reducerad videoupplösning

GLOW Digital zoom i kombination med navigationssystem
Om operationsmikroskopet är anslutet till ett navigationssystem 
och navigationssystemet är aktivt/påslaget, kommer valet av de 
fyra alternativen för GLOW Digital zoom automatiskt att reduceras 
till ett. Den återstående/aktiverade inställningen definieras 
i navigationssystemets integrations- och kalibreringsprocess.

Friskrivningsklausul:
Det som visas på skärmen eller i okularet kan skilja sig något 
från bilderna i den här bruksanvisningen.

7.4.2 Exponering
Strecket "Exponering" (1, sidan 22) definierar slutarhastigheten 
för vitt ljuskameran.
Med inställning på "Auto" väljer kameran automatiskt den 
slutarhastighet som bäst mottar bildens ljusstyrka och kontrast 
(standardinställning).
För att förstärka en specifik slutarhastighet kan inställningen 
ändras från "Auto" till manuell inställning av 
slutarhastighetssvärdet, i steg från 1/60 till 1/10000.
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7.4.3 Homogenisering (GLOW800)
Med strecket "Homogenisering" (2, sidan 22) kan effekten av centrerad viktning av belysningen kompenseras för vitt ljusbild och 
i GLOW-läge för vitt ljusdelen av GLOW-bilden. Varken den svartvita fluorescensbilden eller fluorescensinnehållet i GLOW-bilden 
homogeniseras.

Svartvit (pseudofärg PÅ) GLOW800 vitt ljus fluorescensbildhomogenisering

Ingen homogenisering Ingen homogenisering

Medium homogenisering – 50 % Medium homogenisering – 50 %

Maximal homogenisering – 100 % Maximal homogenisering – 100 %

Homogenisering är aktiv också i läge svart-/vit (Pseudofärg = AV).
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7.5 Videoinställningar
7.5.1 Vitt ljus videoinställningar

2

1

3
4

5
6
7
8

910

Standardvärdena för Ljusstyrka, Kontrast och Gamma är definierade 
för att ge en bra differentiering av ljusa och mörka bildområden. 
Värden under 50 % definierar en minskning, över 50 % en ökning, 
de nya värdena tillämpas och anpassar bilden omgående.
Om en anpassning behövs, kan varje värde justeras med Bildbalans-
strecken (2–8) i användarinställningarna.
Fastän Standard för Röd, Grön och Blå ska producera en neutral 
videofärgbild med en naturlig färgmättnad, kan färgbalansen och 
färgmättnaden på videobilden justeras på tre olika sätt för var och 
en av de tillgängliga lägena: Vitt ljus, GLOW800, FL400 och FL560 - 
genom att växla från läge till läge med knappen (1):
	X För att återaktivera standardvärden/fabriksinställda värden 

trycker du på knappen Standard (9).
	X För att återställa Färgbalansen till referensstandard, placerar du 

ett vitt objekt som täcker hela synfältet under mikroskopet, 
justerar ljusstyrkan till önskad nivå och trycker på knappen 
Automatisk vitbalansering (10).
	X För att anpassa Färgbalansen till specifika behov, kan varje färg 

dämpas eller intensifieras med färgstrecken (5, 6, 7; värden 
under 50 % definierar en minskning, över 50 % en ökning, de 
nya värdena tillämpas och kommer genast att anpassa bilden).

För att kontrollera färgbalansen, kan färgområdena på fram- och 
baksidan av GLOW800 testkort användas genom att jämföra den 
ursprungliga optiska bilden med visad videobild.

Bild på GLOW800 testkort – fram

Bild på GLOW800 testkort – bak
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7.6 GLOW800 bildinmatning
Med tillvalet CaptiView bildinmatning integrerad i 
operationsmikroskopen M530 ARveo, OH6 och OHX, kan GLOW800 
fluorescensinformation observeras i höger, vänster eller båda 
okularen, som en inmatad digital bild eller som en överlagring, 
alltefter vald typ av fluorescensobservation och CaptiView-
inställningar.
För att bestämma observationstyp A eller B se kapitel 7.3.1, för att 
bestämma observationstyp A-1 till A-4, vilket betyder CaptiView-
användarinställningar se kapitel 7.7.

Observation Typ A-1/WLFL

Digital vitt ljusbild med inbyggd fluorescens i pseudofärg, video 
i höger okular och en optisk 2D-bild i vänster okular

Observation Typ A-3/OVL

Digital pseudofärg fluorescensbild, överlagring i vänster okular till 
den stereoskopiska observationen av de optiska bilderna i båda 
okularen

Observation Typ A-2/OVR

Digital pseudofärg fluorescensbild, överlagring i höger okular till 
den stereoskopiska observationen av de optiska bilderna i båda 
okularen

Observation Typ A-4/OVLR

Digital pseudofärg fluorescensbild, överlagring i båda okularen till 
den stereoskopiska observationen av de optiska bilderna i båda 
okularen

För korrekt anpassade fluorescensöverlagringar i okularet/n rekommenderas att kontrollera fluorescensbildens fokus på monitorn.

För att undvika dubbelt inspelade eller visade fluorescensbilder på monitorn ska du slå av överlagringen i vänster okular.
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7.7 Bildinmatning av GLOW 
i okularet/n 
(Användarinställningar)

1

Inmatning av GLOW800-bilderna kan definieras för varje användare 
i CaptiView-fliken med inställningen"GLOW800" (1) och följande 
alternativ:
• AV = ingen inmatning
• Bildinmatning höger = Observation Typ A-1
• Överlagring höger = Observation Typ A-2
• Överlagring vänster = Observation Typ A-3
• Överlagring vänster och höger = Observation Typ A-4

• Se bruksanvisningen till motsvarande Leica bildinmat-
ningssystem (CaptiView).

• Om GLOW800-bilden matas in i en eller båda okularen, 
reduceras valet av pseudofärg till blå nr 1 och grön nr 6, 
se kapitel 7.3.3.

• Om pseudofärg stängs av för GLOW800 vid bildinmat-
ningen görs den överlagrade fluorescensbilden  
i svart/vitt.

• Om GLOW800 bilden matas in i vänster eller båda okula-
ren, kan monitorbilden och inspelningen visa en liten 
förskjutning av fluorescenssignalen för snabba rörelser.

• Vid hög förstoring > 5.0× rekommenderas att slå av 
bildinmatningen för att undvika överlagringar med ökat 
brus på grund av på fysiska orsaker.

7.8 Video Finfokus
GLOW800 ULT erbjuder återställning av finfokusering och 
parfokalitet för videofokus.

123

Videofokus kan anpassas till dina behov genom att trycka 
fokusknappen upp (3) eller/och ner (1). Detta kommando kan göras 
på GUI eller från handtaget, om det är definierat.

Fokusjustering fungerar i båda riktningarna i en ändlös 
cirkulär rörelse. 

Videons finfokus kan återjusteras till parfokal position genom att 
trycka på parfokalitetsknappen (2). Videofokalplanet kan då riktas 
in för alla observatörer med noll dioptrier respektive korrekt 
individuell dioptriinställning. Detta kommando kan göras såväl på 
GUI som från handtaget, om det är definierat.
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8 Kontroll av belysning och 
funktion och justering

8.1 Kontrollista före operationen 
(GLOW800)

Rengöring av optiska tillbehör
	X Kontrollera att de optiska tillbehören är rena.
	X Avlägsna damm och smuts.

GLOW800 applicering
	X Vid användning av GLOW800 ska du säkerställa att det finns en 

Doppler Ultraljud eller liknande enhet på plats, ifall ingen eller 
otillräcklig blodflödesvisualisering erhålls vid ICG/GLOW800-
proceduren.

Balansering
	X Balansera mikroskopet efter ombyggnad (se bruksanvisningen 

för Leica operationsmikroskop ).

Funktionskontroll 
	X Slå på mikroskopet.
	X Slå på belysningen. 
	X Kontrollera mikroskopets belysning.
	X Testa GLOW800 med testkortet.

Sterilitet
	X Sätt fast sterilöverdraget.

För steriliserbara komponenter till Leica 
operationsmikroskop se motsvarande bruksanvisning. 

8.2 Testkort
För att kontrollera och testa funktionen GLOW800, för att verifiera 
korrekt inställning av vitt ljus- och fluorescensbilden och för att 
verifiera belysningsnivån måste GLOW800 testkort användas.

VARNING

Infektionsrisk på grund av icke sterila GLOW800 testkort.
	X Använd inte GLOW800 testkort i det sterila området. 
	X Ska endast användas i en icke steril miljö.
	X Kontrollera mikroskopets belysning endast i en icke 

steril miljö. 
	X Säkerställ att du har exakt parfokal inställning i Leica 

operationsmikroskop. Följ instruktionerna för parfokal 
inställning.

Förbered testet enligt följande:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 Minska stegvis styrkefältet för NIR 0=ljust till 9=mörkt
2 Låg styrka NIR fluorescensområde inklusive 4 olika färgområden 

med vitt ljus
3 Rund fläck hög styrka NIR fluorescenssignal
4 Hål för att fixera kortet
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8.3 Förberedelser

VARNING

Användare vald med en programmerad fluorescensfunktion.
	X Korrekt användare är aktiverad.
	X Förberedande kontroll är utförd.
	X Mikroskopets belysningslampa är inom toleransvärdena 

(se bruksanvisningen för Leica operationsmikroskop).

Förbered testet enligt följande:
	X För allmänna tester använd förinställning GLOW800.
	X Placera GLOW800 testkort under mikroskopet.

VARNING

Infektionsrisk på grund av icke sterila GLOW800 testkort.
	X Använd inte GLOW800 testkort i det sterila området. 
	X Ska endast användas i en icke steril miljö.
	X Kontrollera mikroskopets belysning endast i en icke 

steril miljö. 
	X Säkerställ att du har exakt parfokal inställning i Leica 

operationsmikroskop. Följ instruktionerna för parfokal 
inställning.

	X Justera arbetsavståndet (WD) till 350 mm.
	X För att undvika reflexer ska du positionera mikroskopet i en 

liten men tillräcklig vinkel ovanför testkortet.
	X Följ instruktionerna för parfokal inställning.
	X Fokusera genom att ompositionera mikroskopet med högsta 

förstoring (Fokusera inte!).
	X Efter positionering och fokusering justerar du förstoringen 

till 3,0×.
	X Flytta testkortet in till mitten av synfältet.
	X Koppla om till GLOW800-läge genom att trycka på knappen 

GLOW800 på/av på handtaget.
	X Justera fluorescensbelysningen till 50 %.
	X GLOW800 testkort kan nu observeras i okularet i vitt ljus och 

på tillvalet monitor i vitt ljus fluorescens.
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1 Mikroskopets optikhållare
2 Testkort

Okularbild:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Visning av testkortet i vitt ljusobservation:
Hålen i färgrutorna gör det möjligt att kontrollera justeringen 
av fluorescens- och vitt ljusbilden.
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8.4 Testkortets funktionsområden
Tester i läge vitt ljus fluorescensobservation
Kontrollera att fluorescensbilden är korrekt justerad med vitt 
ljusbilden.

1. Alla ljusa fluorescenspunkter måste passa precis i hålen till 
färgrutorna (A-D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9
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DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. Kontrollera fluorescensstyrkan (A-D)..
Vid lämpligt WD = 350 mm, 
Förstoring = 3,0× och 
Ljusstyrka GLOW800 = 50 %
I GLOW800 fluorescensläge måste åtminstone 
fluorescensstrecken 1-6 vara synliga (E)!

3. Kontrollera att fluorescensens pseudofärg är den du vill ha.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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4. Kontrollera färgerna (F-I) på vitt ljusbilden i vitt ljusläge. De 
mjuka färgerna i de 4 färgrutorna röd, gul, grön och blå ska 
visas i samma färg på videomonitorn.

Tester i Svart & Vit fluorescensobservationsläge

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Kontrollera fluorescensstyrkan. Vid önskat WD = 350 mm, 
förstoring = 3,0× och belysning = 50 % i GLOW800 fluorescensläge 
måste åtminstone fluorescensstrecken 1-6 vara synliga.

Om färre streck är synliga ska du kontrollera:
• Att kortet fortfarande är giltigt
• Att tröskelvärdet är inställt på 0 % (undre) till 100 % (övre).
• Att belysningssystemen fungerar som förväntat:

• Att luxmätaren läser av korrekt
• Att lampans driftstimmar befinner sig inom intervallet
• Att ljusledaren är i gott skick

Kontakta Leica service vid behov av ytterligare analys.
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9 Användning
VARNING

Risk för patientskador på grund av icke godkända 
fluorescensmedia.
	X Använd endast de fluorescensmedia som godkänts  

för den planerade appliceringen.

Vid användning av GLOW800 ska du säkerställa att det finns 
en Doppler Ultraljud eller liknande enhet på plats, ifall 
ingen eller otillräcklig blodflödesvisualisering erhålls vid 
ICG/GLOW800-proceduren.

9.1 Användning av GLOW800
	X Slå på belysningen på Leica operationsmikroskop. 
	X Välj en användare: Välj antingen användarförinställningen 

"Fluorescens vaskulär GLOW800" eller en egen 
GLOW800-användare.

9.2 Kontroll av 
GLOW800-funktionerna

Kontroll av GLOW800 funktionerna, t.ex. på mikroskopets vänstra 
handtag 

Stegslinga

vänster handtag höger handtag

GLOW800 
På/Av

Upp-
spelning

Y +

Y –

X – X +

GLOW800 På/Av
Handtaget gör det möjligt att växla mellan vitt ljusläge 
(GLOW800 på/av) och GLOW800-läge. 

	X Tryck styrspaken till vänster för att växla mellan dessa lägen.

VARNING 

Risk för patientskador på grund av för mycket 
GLOW800-strålning.
	X Undvik utdragen och/eller alltför frekvent 

GLOW800-strålning.

GLOW800-läget stängs automatiskt av efter högst 
180 sekunder (förinställning, värdet kan ändras) för att 
förhindra överdriven exponering av patienten för GLOW800 
 -strålning.

Funktionen "GLOW800 på/av" aktiverar GLOW800-belys-
ningen och den GLOW800-känsliga kameran, ansluter 
GLOW800 videosignalerna till systemets videoutdata, portar 
och videon visas på monitorn.
Samtidigt startar inspelningen avGLOW800 videosignaler  
på det anslutna tillvalet HDMD PRO inspelningsenhet.
När knappen "GLOW800 på/av" trycks in igen, återgår syste-
met till vitt ljusläge och avaktiverar GLOW800-funktio-
nerna, och GLOW800-inspelningen är avslutad.

Återuppspelning 
	X Om tillvalet HDMD PRO inspelningsenhet används, startar du 

med en tryckning av styrspaken till höger återuppspelningen av 
den senast inspelande loopen på inspelningsenheten.

Stegslinga
	X Om tillvalet HDMD PRO inspelningsenhet används, växlar du 

med upprepade tryckningar neråt av styrspaken tillbaka till 
tidigare inspelade GLOW800-slingor. 
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10 GLOW Autofokus (tillval)
10.1 Beskrivning
10.1.1 Funktion
Funktionen GLOW Autofokus används för automatisk fokusjustering 
för Leica operationsmikroskop med Leica OH6, Leica OHX eller 
ARveo kontrollenheter. 
I standardinställningen, är autofokusfunktionen aktiverad och 
automatisk fokusering initieras varje gång bromsen aktiveras.
Du kan också starta automatisk fokusering med handtaget eller 
fotkontrollen.

Se bruksanvisningen för motsvarande Leica 
operationsmikroskop. 

10.2 Design
GLOW Autofokus är ett tillbehör till Leica OH6, Leica OHX eller 
ARveo kontrollenheter. 

1

1 GLOW Autofokus USB-minne

10.3 Installation
För installationen av GLOW Autofokus ska du kontakta en 
Leica servicetekniker.

Efter installation av GLOW Autofokus, finns följande att tillgå 
i menyn:

• Knappen Autofokus i huvudmenyn

• Fliken Autofokus i användarinställningarna
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• Funktionen "AF Start" är tillgängliga i inställningarna för  
fot-/handkontroller

I standardinställningen, är autofokusfunktionen aktiverad och 
automatisk fokusering initieras varje gång bromsen aktiveras 
(Bromsen utlöser AF).

10.4 Arbeta med GLOW 
Autofokussystem

För användning av Leica OH6, Leica OHX eller ARveo 
kontrollenhet, läs bruksanvisningarna för motsvarande 
operationsmikroskopsystem.

GLOW Autofokussystem kontrolleras via kontrollenheten på Leica 
OH6, Leica OHX eller ARveo. Du kan konfigurera följande 
inställningar via kontrollenheten:
• Aktivera/avaktivera Autofokus
• Aktivera/avaktivera parfokalitetsfunktionen för 

dioptriinställning
• Ändra storleken på autofokusfönstret
• Ändra positionen för autofokusfönstret
• Tilldela en knapp på fot-/handkontrollen för start av Autofokus
• Spara de individuella autofokusinställningarna för opererande 

läkare

I standardinställningen efter installation, startar 
autofokusfunktionen varje gång bromsarnas aktiveras.

10.4.1 Aktivering/avaktivering av GLOW 
Autofokussystem

Via Huvudmenyn
Autofokussystemet är aktivt, när knappen "Autofokus" lyser grönt.

1

Avaktivering av GLOW Autofokussystem
	X Klicka på den gröna knappen "Autofokus".

Ett meddelande visas och sedan blir knappen "Autofokus" grå.

Aktivering av GLOW Autofokussystem
	X Klicka på den grå knappen "Autofokus".

Ett meddelande visas som frågar om du verkligen vill aktivera 
autofokussystemet.
	X Tryck "Bekräfta" för att aktivera autofokussystemet.
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Via kontroller
Om du inte vill ha automatisk fokusering varje gång bromsen 
aktiveras, kan du avaktivera Autofokus och tilldela funktionen till 
en knapp på ett handtag eller en fotkontroll istället. 

	X Tryck på den tilldelade knappen.
Automatisk fokusering genomförs genast.

10.4.2 Aktivering/avaktivering av parfokalitets-
funktionen för dioptriinställning

Parfokalitetsfunktionen kan aktiveras som tillägg till 
Autofokusfunktionen.

Med funktionen Autofokus Parfokalitet stöds justeringen av 
användarens dioptriinställning.
	X Tryck på knappen "Parfokalitet" (1) på GUI-huvudsidan för att 

försätta GLOW800 finfokus i parfokal position. 
	X Om "Parfokalitet" (2) aktiverats i dina användarinställningar, 

och en knapp tilldelats "Autofokus", ska du trycka på denna 
knapp. 

Funktionen "Autofokus" autofokuserar på det förvalda 
objektsområdet med högsta förstoring och visar en skarp videobild 
med en mediumförstoring i parfokal position.
Alla observatörer kan nu anpassa dioptritalen för vardera okularet 
för att får det förvalda objektsområdet i fokus.

10.4.3 Autofokusinställningar 

2

Det lilla grå fältet i mitten representerar Autofokusfönstret. Den 
prickade linjen representerar maximalt tillgängligt 
Autofokusfönster.

Storlek
	X Ändra storleken på Autofokusfönstret.

Möjliga inställningar 10 % till 100 % 
Standardvärde är   25 % (rekommenderas)

X-Position / Y-Position
	X Justera storleken på X- och Y-position i Autofokusfönstret.

Möjliga inställningar 0 % till 100 % 
Standardinställning    50 % vardera, så att Autofokusfönstret 

befinner sig exakt i mitten 
(rekommenderas)

AF-funktion
	X Aktivera/avaktivera av AF-funktionen.

Broms startar AF
• Om aktiverad, startar Autofokusfunktionen när du släpper 

bromsknappen.
• Om avaktiverad och AF-funktionen är inställd på aktiv, kan 

Autofokusfunktionen startas med hjälp av en annan knapp som 
definierats i användarinställningarna.

10.4.4 Tilldela en knapp att starta 
Autofokusfunktionen

	X Välj en användarinställning.
	X Välj fliken "Fot-/Handkontroll 1" eller "Fot/Handkontroll 2".

I listan på tillgängliga funktioner visas "AF Start".
	X Tilldela en knapp funktionen "AF Start".

För fler detaljer för tilldelning av funktioner till fot-/
handkontrollen och hur du sparar användarinställningar se 
bruksanvisningarna för motsvarande 
operationsmikroskopsystem.

10.4.5 Autofokusskanning
Om inte annat specificeras i Autofokus servicemenyn, kommer 
Autofokus att skanna upp och ner för bästa fokalplan i 
WD-intervallet från 225 till 600 mm med start i aktuell position.
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11 Skötsel och underhåll
GLOW800 är ett tillbehör till ett Leica operationsmikroskop. 
För skötsel och underhåll, se bruksanvisningen till Leica 
operationsmikroskop.

12 Avyttring
Gällande nationell lagstiftning i respektive land ska följas vid 
avyttringen av produkterna, med hjälp av ett lämpligt företag för 
avfallshantering. Instrumentets förpackning går till 
återanvändning.
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13 Vad ska göras när...?
Vid störningar i de elektriskt drivna funktionerna ska du alltid först kontrollera följande: 
• Är nätbrytaren påslagen?
• Är elkablarna ordentligt fastsatta?
• Är alla anslutningskablar ordentligt fastsatta?
• Är alla videokablar ordentligt fastsatta?

13.1 Allmänt

För funktionsfel gällande Leica operationsmikroskop, se bruksanvisningen för Leica operationsmikroskop.

13.2 GLOW800
13.2.1 Kalibrering

Observation Orsak Åtgärd

GLOW800-inmatningen i okularet passar inte 
med den optiska bilden.

CaptiView-kalibreringen är borta 	X Kalibreringen måste göras om. 
	X Kontakta Leica Service.

GLOW800 fluorescensbild är felaktigt inriktad till 
vitt ljusbilden.

Inställningarna för att anpassa både bilderna  
är felaktiga

	X Inställningar måste anpassas för att passa 
båda bilderna. 
	X Kontakta Leica Service.

13.2.2 VPU

Observation Orsak Åtgärd

Felaktig information visas för tolkning av 
användaren 

Fel i enhetens kalibreringsalgoritm 	X Använd återställningsknappen för att starta 
om/återställa systemet.

Felaktig kontroll före operationen 	X Upprepa kontrollen före operationen.
	X Kontakta Leica Service.

Systemet startar inte upp Elektroniskt fel 	X Kontakta Leica Service.

Videosignalen visar rött kors /Rött "X" Kamerasignalen försvunnit 	X Använd återställningsknappen för att starta 
om/återställa systemet.
	X Kontakta Leica Service.

Systemet är fryst/ingen reaktion Fel på programvaruinitiering 	X Använd återställningsknappen för att starta 
om/återställa systemet.

13.2.3 Begränsningar

Observation Orsak Åtgärd

Vid hög förstoring är GLOW800 fluorescens ur 
fokus, fastän vitt ljusbilden är skarp

Vid hög förstoring kan NIR-fokus vara annorlunda 
än WL-fokus

	X Minska förstoringen till du erhåller en skarp 
GLOW800-bild.
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Observation Orsak Åtgärd

Vissa delar av fluorescensbilden är skarpa (region 
av intresse), andra är ur fokus

Fluorescensen ur fokus täcker inte objektet, 
fluorescensen flyter ovanför objektet

Även när RAI är i fokus, kan det hända att andra 
områden inte är det och producerar störande,  
flytande fluorescens. Om inte alla fluorescensom-
råden kan var i fokus finns det inget sätt att und-
vika denna effekt.

Dubbel fluorescens, en som flyter med latens på 
monitorn och i inspelningen

Vid inmatning av fluorescens i vänster okular 
spelas fluorescensbilden in och visas på monitorn 
två gånger

	X För att undvika dubbel fluorescensbild måste 
överlagringen i vänster okular stängas av.

Flödessignalen är låg/mörk, osynlig eller brusig Fluorescenssignalen är mycket låg på grund av 
hög inställning av förstoring och/eller 
arbetsavstånd

	X Säkerställ att GLOW800 belysning/excitation 
är inställd på 100 %, reducera förstoringen 
och/eller öka ICG-dosen om möjligt.

Med en ICG-dosering på 12,5 mg/75 kg kommer 
GLOW800 att generera fluorescensbilder med god 
synlighet även vid högre förstoring eller längre 
arbetsavstånd.

Belysningslampans effekt är låg och behöver 
bytas ut eller belysningssystemet befinner sig 
utanför specifikationen (låg ljusöverföring av 
fiberljusledaren eller belysningens strålbana)

	X Kontrollera belysningslampans livstid och 
belysningssystemet. 
	X Ring Leica Service för professionell 

undersökning vid behov.

13.2.4 Korrigeringar av användaren

Observation Orsak Åtgärd

Varken en skarp GLOW800-bild eller en skarp vitt 
ljusbild på monitorn

Videofinfokus är inte korrekt justerat 	X Tryck på parfokalknappen eller justera 
finfokus manuellt genom att trycka på 
knapparna (+) eller (–).

Dioptriinställningarna på kirurgens okular är 
felaktiga och du arbetar utanför parfokalitet

	X Tryck på parfokalitetsknappen, justera 
arbetsavståndet för att erhålla en skarp 
videobild och justera dioptrierna korrekt.

Flödessignalen är överexponerad Fina kärl och perfusion visas för ljust. ICG-
koncentration för bolus är möjligen för hög

	X Reducera ICG-doseringen till 12,5 mg/75 kg 
och/eller reducera GLOW ljusstyrka 
(Belysning/ Excitationsstyrka) ner till 50 %.

Flödessignalen är övermättad eller för 
dominerande

Det finns inte mer transparens i signalen och 
signalen verkar vara flat. GLOW "Styrka" är 
möjligen för hög

	X Reducera GLOW "Styrka" till det normala 
värdet på 50 % eller mindre.

Flödessignalen är låg Fluorescensen är svag, flödet i fina kärl visas inte. 
ICG-koncentrationen kan vara för låg

	X Om möjligt öka ICG-doseringen.

Flödessignalen är för blek GLOW "Styrka" är för låg 	X Öka GLOW "Styrka", standard är 50 %.

Inmatad fluorescensbild i okularet svag/blek 
fastän signalen på monitorn är bra

Fluorescenssignalen är för låg för en bra 
överlagring vid högre förstoring och 
arbetsavstånd

	X Reducera förstoringen och kontrollera att 
inställningarna för belysning/excitation är 
åtminstone 100 %.

Den inmatade bildens ljusstyrka är för låg 	X Öka ljusstyrkan för CaptiView-inmatningen.
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Observation Orsak Åtgärd

GLOW800-bilden är inte tillräckligt ljus Vid lägre arbetsavstånd och hög förstoring 
reducerar BrightCare Plus belysningen/
excitationen för GLOW800

	X Avaktivera BrightCare Plus för GLOW800 för 
att erhålla maximal excitationsstyrka.

GLOW800-bilden visar endast fluorescens med 
hög styrka. Fluorescens med låg styrka and 
flödessignal i fina kärl saknas

Nivån för det nedre tröskelvärdet är för högt 
inställd 

	X Minska nivån för det nedre tröskelvärdet till 
≤8 % för att visa hela intervallet av 
fluorescensstyrkan.

Flödessignalen i fina kärl är inte synlig i vissa fall, 
endast stark FL visas.

GLOW "Undre tröskelvärde" är för högt inställt, 
möjligen genom ett oavsiktligt 
handtagskommando.

	X För att undvika oavsiktliga ändringar av 
tröskelvärdet ska du kontrollera om 
funktionen GLOW "Undre tröskelvärde" "+" 
eller "–" är aktiverad på en handtagsknapp. 
Om så är fallet ska du ta bort denna funktion 
på handtagsinställningarna.

Flödessignalen till objektskontrasten för låg. Färgens "Mättnad" i GLOW-bilden är för hög. 	X Reducera GLOW "Mättnad".

Vitt ljusdelen av GLOW-bilden saknar färger. Färgens "Mättnad" i GLOW-bilden är för låg. 	X Öka GLOW "Mättnad".
Observera  Ökad "Mättnad" kan reducera 

kontrasten på den överlagrade 
FL-informationen ovanpå 
WL-objektsbilden.

Inmatad fluorescensbild i okularet svag/blek 
fastän signalen på monitorn är bra.

Fluorescenssignalen är för låg för en bra 
överlagring vid högre förstoring och 
arbetsavstånd.

	X Reducera förstoringen och kontrollera att 
inställningarna för belysning/excitation är 
åtminstone 100 %.

2) Den inmatade bildens ljusstyrka är för låg. 	X Öka ljusstyrkan för CaptiView-inmatningen.

Låg fluorescens täcker stora delar av bilden Extern NIR-strålning upptäcks och visas 	X Slå av den externa ljuskällan, som producerar 
NIR-strålning i detekterat spektralområde av 
GLOW800 och/eller öka det nedre 
tröskelvärdet till 8 %.

En fluorescenssignal reflekteras av omgivande 
vävnad.

	X Öka det undre tröskelvärdet till 8 %–12 %.

Återstående ICG visar låg fluorescens 	X Öka det undre tröskelvärdet till 8 %–12 %.
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13.2.5 Funktionsstörning

Observation Orsak Åtgärd

Ingen GLOW-bild visas GLOW800-läget är inte aktivt 	X Kontrollera att statuslampan för fluorescens 
och kontrollboxen visar på GLOW800-läge.
	X Kontrollera om funktionen GLOW800 på/av 

tilldelats avsedd knapp och handtag.
	X Använd testkortet för korrekt testning.
	X Ring Leica service om problemet kvarstår.

Ingen skarp GLOW800-bild på monitorn vid låg 
förstoring, men vitt ljusbilden är skarp, även vid 
låg förstoring

Fluorescensens fokalplan är felinställt. 	X Kontakta Leica Service.

Störande fluorescenssignaler särskilt i det yttre 
synfältet

Omgivande NIR-ljus >800 nm har upptäckt av 
GLOW-kameran i det yttre synfältet medan 
fokuspunkten sitter längre ner.

	X Stäng av den externa ljuskällan, som 
producerar NIR-strålning i detekterat 
spektralområde av GLOW800.

GLOW-belysningen rör vid kavitetens gränslinje 
och producerar störande fluorescensartefakter

	X Stäng belysningsbländaren för att undvika 
belysning av icke intressanta områden.

GLOW fluorescensvideobild uppfyller hela 
synfältet

Omgivande NIR-ljus från en ljuskälla eller 
rumsbeslysning i OP-salen når objektsfältet och 
upptäcks av en fluorescenskamera över hela 
synfältet.

	X Slå av extern NIR-ljuskälla.
	X För att upptäcka ljuskällan i OP-salen ska du 

slå av mikroskopbelysningen och fokusera 
mikroskopet i GLOW-läge på ett vitt papper.
	X Så länge den falska signalen är närvarande är 

omgivande NIR-ljus aktivt. Slå av OP-salens 
ljuskällor den ena efter den andra till 
problemet försvinner.

Flödessignalen ser mörk ut på 3D monitorer. En observatörsposition under och/eller i sidled 
utanför monitoraxeln gör observerad bild 
mörkare.

	X Rikta in monitoraxeln så att den passar din 
observationsriktning.

13.2.6 HDMD

Observation Orsak Åtgärd

Varken en GLOW fluorescensbild eller en inmatad 
bild på monitorn, fastän det fungerat tidigare

Inget mer skivutrymme på HDMD PRO HDD. 	X Kontrollera kapaciteten på HDD:
	X Om HDMD PRO HDD är full, spara och ta bort 

icke använda användardata för att få 
tillräcklig kapacitet.

13.3 GLOW Autofokussystem

Funktionsstörning Orsak Åtgärd

Mikroskopet hittar inte fokus Fokuset ligger utanför det konfigurerade värdet 
för det relativa autofokusläget

	X Se till att värdet för det relativa 
autofokusläget korrigeras av en 
servicetekniker.

Fokus hittar inte en bildplansnivå i det 
konfigurerade autofokusfönstret.

	X Minska autofokusfönstret.
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14 Tekniska uppgifter
14.1 Tekniska uppgifterGLOW800
Fluorescensexcitation 790 nm (GLOW800)
Fluorescenssignal 835 nm (GLOW800)

GLOW800 spektrum

Bildsensor 3× 1/1,2" tum

NIR-kamera Högkänslig, HD färgkamera

För tekniska uppgifter som gäller Leica operationsmikroskop 
se bruksanvisningen till Leica operationsmikroskop.

Kamerans bildstorlek i förhållande till synfältet 

 

 

 

1 2 3

1 Kameras bildstorlek
2 Synfält
3 Skärmstorlek

Figuren visar kamerans bildstorlek i förhållande till synfältet 
för den visuella videokameran och GLOW800 NIR- kameran. 
Observera att synfältet inte är helt täcks av dokumenta-
tionssystemet.

14.2 Kompatibilitet

Leica operationsmikroskop Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo

14.3 Omgivande miljö

Vid användning +10 °C till +40 °C 
+50 °F till +104 °F 
30 % till 95 % rel. luftfuktighet 
800 mbar till 1060 mbar lufttryck

Förvaring –30 °C till +70 °C 
–86 °F till +158 °F 
10 % till 100 % rel. luftfuktighet 
500 mbar till 1060 mbar lufttryck

Transport –30 °C till +70 °C 
–86 °F till +158 °F 
10 % till 100 % rel. luftfuktighet 
500 mbar till 1060 mbar lufttryck

14.4 Standarder som uppfylls
CE-överensstämmelse
•  Medicinsk elektrisk utrustning, Del 1: Allmänt definierad för 

säkerheten i IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 NR. 60601-1.

•  Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• Medical Division, inom Leica Microsystems (Schweiz) AG, 

innehar ett certifierat ledningssystem enligt de internationella 
standarderna ISO 13485 avseende kvalitetsstyrning, 
kvalitetssäkring och miljöstyrning.

15 Tillverkardeklaration för 
elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC)

GLOW800 har testats tillsammans med Leica 
operationsmikroskop. För EMC-deklarationen, se 
bruksanvisningen för Leica operationsmikroskop.



Avsnitt B: GLOW800 för ARveo 8
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16 Inledning
16.1 Angående bruksanvisningen
GLOW800 är ett tillbehör till Leica operationsmikroskop. 
I denna bruksanvisning beskrivs funktionerna för GLOW800. 
För information om och beskrivning av Leica operationsmikroskop, 
se bruksanvisningen för det enskilda operationsmikroskopet.

Förutom information om användningen av 
instrumenten  
innehåller bruksanvisningen också viktiga 
säkerhetsanvisningar (se kapitlet 
"Säkerhetsanvisningar")

	X Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder 
produkten.

16.2 Symboler i bruksanvisningen
Symbolerna som används i bruksanvisningen har följande 
betydelse:

Symbol Varnings-
ord

Betydelse

Varning Varning för en potentiellt riskfylld 
situation eller felaktig användning som 
kan leda till allvarliga personskador eller 
dödsfall. 

Försiktig-
het

Signalerar en potentiellt riskfylld situation 
eller felaktig användning som, om den inte 
undviks, kan leda till lättare eller 
medelsvåra personskador. 

Observera Signalerar en potentiellt riskfylld situation 
eller felaktig användning som, om den inte 
undviks, kan leda till avsevärda skador på 
material, ekonomi och miljö.

Information som hjälper användaren att 
hantera produkten på ett tekniskt riktigt 
och effektivt sätt. 

	X  Åtgärd krävs; denna symbol signalerar att 
du måste utföra en specifik åtgärd eller 
serie av åtgärder.

17 Säkerhetsanvisningar
Ett Leica operationsmikroskop med GLOW800 uppfyller alla kraven 
för toppmodern teknologi. Trots detta kan riskfyllda situationer 
uppstå vid användning. 
	X Följ alltid instruktionerna i denna bruksanvisningen och i 

bruksanvisningen för Leica operationsmikroskop och i 
synnerhet säkerhetsanvisningarna.
	X Federal lag begränsar försäljningen av denna enhet till av eller 

på order av en licensierad läkare.

17.1 Avsedd användning
• GLOW800 är ett tillbehör till Leica operationsmikroskop som 

används för att åskådliggöra det intracerebrala blodflödet vid 
neurokirurgiska operationer, blodflödet i hjärtats kranskärl i 
samband med kranskärlskirurgi (CABG) och blodflödet under 
plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi.

Kontraindikationer
• De medicinska kontraindikationerna som gäller vid 

användningen av Leica operationsmikroskop med GLOW800 i 
kombination med ett fluorescensmedium är desamma som de 
som ska beaktas vid användningen av lämpliga 
märkessubstanser och toppmoderna undersökningstekniker.

VARNING

Risk för ögonskador.
	X Använd inte GLOW800 vid oftalmologi.

17.2 Risker vid användning

VARNING

Infektionsrisk på grund av icke sterila GLOW800 testkort.
	X Använd inte GLOW800 testkort i det sterila området. 
	X Ska endast användas i en icke steril miljö.
	X Kontrollera mikroskopets belysning endast i en icke 

steril miljö. 
	X Säkerställ att du har exakt parfokal inställning i Leica 

operationsmikroskop. Följ instruktionerna för parfokal 
inställning.

VARNING

Användare vald med en programmerad fluorescensfunktion.
	X Korrekt användare är aktiverad.
	X Förberedande kontroll är utförd.
	X Mikroskopets belysningslampa är inom toleransvärdena 

(se bruksanvisningen för Leica operationsmikroskop).
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VARNING

Risk för patientskador på grund av icke godkända 
fluorescensmedia.
	X Använd endast de fluorescensmedia som godkänts för 

den planerade appliceringen.

VARNING

Risk för patientskador på grund av för mycket 
GLOW800-strålning.
	X Undvik utdragen och/eller alltför frekvent 

GLOW800-strålning.
	X GLOW800-läget stängs automatiskt av efter högst 

180 sekunder för att förhindra överdriven exponering av 
patienten för GLOW800  -strålning.

17.3 Information till ansvarig personal
	X Vid användning av GLOW800 ska du säkerställa att det finns en 

Doppler Ultraljud eller liknande enhet på plats, ifall ingen eller 
otillräcklig blodflödesvisualisering erhålls vid ICG/GLOW800-
proceduren.

17.4 Märken och etiketter
Typbricka

UDI-etikett

������������������
����������
�������������

Produktionsidentifiering (PI)
Serienummer
Tillverkningsdatum

GS1 Datamatriskod
Produktidentifiering (DI)

Obligatorisk etikett
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. 
Webbadress för elektronisk version av bruksanvisningen.
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18 Beskrivning 
18.1 Funktion
Belysningen till GLOW800 består av en xenonlampa och sitter 
i Leica operationsmikroskop. Lampan ger ett synligt och nästan 
infrarött ljus. NIR-ljuset kan inte observeras genom operations-
mikroskopet, men spelas in med en speciell kamera och visas  
på monitorn som sitter på Leica operationsmikroskop.
Med hjälp av handtagen/knapparna som definieras i 
användarinställningarna kan du växla mellan synligt ljus och 
GLOW800-ljus.

Se bruksanvisningen för motsvarande Leica 
operationsmikroskop. 

18.2 Design
GLOW800 är ett tillbehör till en M530 optikhållare. 

18.2.1 M530 optikhållare med GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Bildinmatningsmodul Leica CaptiView (tillval)
3 Fluorescensmodul Leica FL400, FL560 eller FL400/560 (tillval)
4 M530 optikhållare

�

�

�

�

�

�

1 Gränssnitt för vänster och höger sidoassistent
2 Gränssnitt för bakre/motsatt assistent, 360° vridbar
3 Finfokus bakre assistent
4 Brytare sido- eller bakre assistent
5 Gränssnitt huvudkirurg, 360° vridbar
6 GLOW800 ULT

18.3 Leica ARveo 8 
operationsmikroskop med 
GLOW800-komponenter

1

2

3

4

5

1 M530 optikhållare
2 Videomonitor
3 Kontrollbox med pekskärm
4 Handräcke
5 Belysningsenhet med GLOW800-filter
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19 Kontroller
19.1 Handtag

1

2

4

3

5

4

1

2

Tilldelning i fabriksinställningen
1 Förstoring
2 4-funktioners styrspak
3 Arbetsavstånd
4 Lossa på alla bromsar
5 Lossa på förvalda bromsar

Du kan ställa in till kontrollerna (1), (2), (3) och (5) på 
handtagen individuellt för varje användare i 
konfigurationsmenyn.
I alla förinställningar lossar knappen (4) på alla bromsar. 
Denna knapp kan inte konfigureras. För styrspaken och de 
andra knapparna är förinställningar tillgängliga enligt 
önskemål.

Handtagens förinställningar för GLOW800

Stegslinga

vänster handtag höger handtag

GLOW800 
På/Av

Upp-
spelning

Y +

Y –

X – X +

Det rekommenderas att använda en 4-funktioners styrspak (2) för 
att kontrollera GLOW800 enligt definitionen i förinställningen 
GLOW800, även om du kan ställa in kontrollerna (1), (2), (3) och (5) 
på handtagen individuellt i konfigurationsmenyn för att passa varje 
användares behov.

I alla förinställningar lossar knappen (4) på alla bromsar. Denna 
knapp kan inte konfigureras annorlunda. 

19.2 Statuslampor och display
Statuslamporna på stativets C-arm sitter i närheten av kirurgen och 
informerar honom om mikroskopets status för fluorescens och 
inspelning:

19.2.1 Leica ARveo 8 - Statuslampa

1
2

1 Statuslampa för fluorescens
2 Statuslampa för inspelning

Statuslampa för fluorescens (1) visar fluorescensaktiviteten
 vit: ingen fluorescens,

  vitt ljusläge
 blå : FL400 är på
 cyan: FL560 är på
 magenta: GLOW800 är på

Statuslampa för inspelning (2) lyser med
 röd: GLOW800-slinga spelas in

 grön: GLOW800 återuppspelningsläge
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19.3 GUI-aktivering
Förutom från handtagsknappen, kan GLOW800 också aktiveras och 
avaktiveras från pekskärmspanelen. Trycker du på lägesikonen (1) 
visas en meny med tillgängliga fluorescenslägen. Efter tryckning, 
blir det valda läget genast aktivt. Trycker du på "Vitt ljus" återställs 
systemet till vitt ljusläge.

1
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20 Översikt
20.1 Användning
Det tillvalda tillbehöret GLOW800 möjliggör för kirurgen att 
excitera och observera Nästan Infraröd (NIR) fluorescens (FL) från 
fluoroforer (ICG) med ARveo 8 operationsmikroskop.

Den filtrerade NIR-fluorescenssignalen från fluoroforen (ICG) erhålls 
från en NIR-känslig videokamera i GLOW800 ULT och processas i 
mikroskopets datorenhet.

20.1.1 Lägen fluorescensobservation
GLOW800 erbjuder två olika lägen för observation av 
fluorescensvideosignalen:

Typ A: Pseudofärgläge (Pseudofärg PÅ) 
Vitt ljus objektsbild med den inbäddade fluorescenssignalen 
i pseudofärg, Video #1A

Svart&Vit (monokrom) fluorescensbild Video#2A

Typ B: Läge Svart&Vit (monokrom) (Pseudofärg AV)
Vitt ljus objektsbild #1B

Svart&Vit (monokrom) fluorescensbild Video#2B
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20.1.2 Fluorescensdisplay layout
Följande inställningar för inspelning och visualisering kan fördefini-
eras på sidan "Visa konfiguration" under avsnittet "Inställningar". 
För varje bildval som ges kan du bestämma var på monitorn du vill 
visa den monokroma bilden och/eller pseudofärgbilden. Du kan 
göra detta genom att dra önskad bild och släppa den i avsedd dis-
playzon.
	X Öppna sidan "Inställningar" som beskrivet i 21.1.1
	X Tryck på knappen "Visa konfiguration".

Sidan "Visa konfiguration" öppnas och ger dig 3 olika val för 
konfiguration av bilden på monitorn: Enda innehåll (1), Bild-i-
bild (2), Sida-vid-sida (3).

1 2 3

Enda innehåll-bild
En enda videobild på monitorn. Antingen pseudofärg eller 
monokrom. 
	X Tryck på valet Enda innehåll-bild (1).
	X Använd funktionen drag och släpp på pekskärmen för att 

konfigurera antingen videoinspelningsbilden i pseudofärg eller 
den monokroma videoinspelningsbilden på stativmonitorn.

Bild-i-bild
Bild-i-bild-vy av den pseudofärgade och den monokroma videon  
på monitorn. 
	X Tryck på valet bild-i-bild-vy (2).
	X Använd funktionen drag och släpp på pekskärmen för att 

konfigurera antingen videoinspelningsbilden i pseudofärg eller 
den monokroma videoinspelningsbilden på stativmonitorn i 
större eller mindre delar.
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Sida-vid-sida
Sida-vid-sida-bild av den pseudofärgade och den monokroma 
videon på monitorn.
	X Tryck på valet Sida-vid-sida-bild (3).
	X Använd funktionen drag och släpp på pekskärmen för att 

konfigurera antingen videoinspelningsbilden i pseudofärg eller 
den monokroma videoinspelningsbilden på vänster eller höger 
sida av stativmonitorn.

OBSERVERA

Pseudofärgbilden på sidan "Visa konfiguration" tjänar endast som 
illustration. 
Vare sig den valda pseudofärgen är "GRÖN" eller "BLÅ" kommer 
pseudofärgbilden på "Visa konfiguration" alltid att visa "GRÖN", 
medan monitorn korrekt visar den pseudofärg användaren valt.

20.1.3 Fluorescens videoinspelning
GLOW800 videoinspelning genererar två videor:

1. Den första är alltid en monokrom videoström
2. Den andra strömmen spelar in det som definierats  

i "AR okularinställningar" (se kapitel 21.1.7):
• om "Pseudofärg" är av

• Vitt ljus objektsvideo endast
• om "Pseudofärg" är på

• Kombinerad vitt ljus objektsbild med överlagrad 
pseudofärg fluorescensinformation

Alla videor är genererade från VL (Video Vänster) vänster kamera 
och FL vänster kamera på mikroskopet.
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21 Modifiering av GLOW800-
inställningar

21.1 Inställningar som kan ändras 
av användare

21.1.1 Åtkomst till sidan Användarinställningar

1

	X Tryck på menyikonen i det övre vänstra hörnet på sidan 
"Välj kirurg" (1).
Sidan "Val" visas:

2

	X Tryck på ikonen "Inställningar" (2)
Sidan "Inställningar" visas:

3
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21.1.2 Fluorescensinställningar
	X Öppna sidan "Inställningar" som beskrivet i 21.1.1
	X Tryck på ikonen "Fluorescensinställningar".

Panelen "Välj funktion" visas.
	X Tryck på fliken "Fluorescens".

4

	X Tryck på "GLOW800" (4).
Sidan "Fluorescensinställningar" visas:

21.1.3 GLOW800 ljusstyrka (Excitationsstyrka)
	X Följ stegen som beskrivs i 21.1.2 för att öppna sidan 

"Fluorescensinställningar".

1

Rekommenderade Excitationsinställningar
Standard och rekommenderad inställning för "Excitation" 
(1) är 100 % för att uppnå fluorescenssynlighet vid högre 
förstoring och längre arbetsavstånd.

	X Anpassa inställningen "Excitation" (1) med skjutreglaget.
	X Tryck "Tillbaka" flera gånger tills du återgår till sidan "Val".
	X Du kan bli uppmanad att spara inställningarna, i vilket fall du 

antigen kan spara dem till profilen eller välja att endast 
använda dem en gång, varefter ändringarna kasseras.
	X Tryck "X".

Live-bilden visas.

OBSERVERA

Ändra inte inställningar eller redigera användarlistan när 
mikroskopet används direkt på patienten. GLOW800-läget stoppas 
automatiskt när inställningarna modifieras.
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21.1.4 Tröskelvärde
Med "Lägre tröskelvärde" och "Övre tröskelvärde", kan intervallet 
för fluorescensstyrkan som ska visas i vitt ljus fluorescensbild 
definieras. Signaler med låg styrka (d.v.s. brus) och/eller signaler 
med hög styrka kan filtreras ut genom att definiera ett lägre och 
ett övre tröskelvärde med de två skjutreglagen. Standardvärdena 
för de lägre och övre tröskelvärdena är respektive 23 % och 80 %, 
för att observera hela intervallet av fluorescenssignaler. 

1 2

	X Öka och minska "Övre tröskelvärde" (1) och "Lägre tröskelvärde" 
(2) med skjutreglagen. 
	X Du kan justera värdena för "Lägre tröskelvärde" från live-bilden 

med den roterande menyn (3): 

3

OBSERVERA

Det finns alltid en bibehållen skillnad på 10 % mellan de övre och 
lägre tröskelvärdena.
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Med testkortet kan du visa hur funktionen "Tröskelvärde" påverkar fluorescenssignalen.

Det lägre tröskelvärdet på 0 % och det övre på 100 %- all fluorescensstyrka visas

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Svart & Vit fluorescensobservation 
(Videomonitor)

Vitt ljus + fluorescensobservation
(Videomonitor)

Det lägre tröskelvärdet på 60 % och det övre tröskelvärdet på 100 % - endast medelhög till hög styrka visas

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Svart & Vit fluorescensobservation 
(Videomonitor)

Vitt ljus + fluorescensobservation
(Videomonitor)

Det lägre tröskelvärdet på 40 % och det övre tröskelvärdet på 70 % - endast medelhög till hög styrka visas

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Svart & Vit fluorescensobservation 
(Videomonitor)

Vitt ljus + fluorescensobservation
(Videomonitor)
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21.1.5 Styrka
Skjutreglaget "Styrka" (1) justerar fluorescensens kontrast, ljus-
styrka och transparens i förhållande till objektsdetaljerna. Styrke-
värdena sträcker sig från 0 % till 100 %, standard är 50 %. Flu-
orescens är synlig genom hela procentintervallet. Exempelvis, vid 
0 % styrka är fluorescensen bara precis synlig medan innehållet i 
vitt ljus dominerar och vid 100 % styrka är fluorescensen mycket 
starkare och mer dominerande.

1

	X Du kan också justera värdena för "Styrka" från live-bilden med 
den roterande menyn (2). 

2

Minimum styrkeinställning – 0 %

Medium styrkeinställning – 50 %

Maximal styrkeinställning – 100 %

21.1.6 BrightCare 
	X För att undvika stark belysning vid korta arbetsavstånd ska 

BrightCare (1) för GLOW800 vara aktiverad. 

1

På grund av tekniska orsaker, påverkas fluorescensstyrkan negativt 
ifall förstoringen är hög vid korta arbetsavstånd och begränsningen 
för excitationsstyrka genom BrightCare för GLOW800 kan slås av för 
bättre excitations- och fluorescensstyrka.

VARNING

Om "BrightCare för GLOW800" slås av kan ljusstyrkan skada 
patienten genom att utsätta vävnaden för för mycket ljus i 
ett långvarigt GLOW800-läge!
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Fluorescenssynlighet
Funktionen GLOW800 optimerar automatiskt fluorescenssynlighe-
ten för att erhålla bästa möjliga bild för ett brett arbetsområde av 
mikroskopparametrar och ICG-dosering.
Dessa parametrar påverkar emellertid fortfarande fluorescenssynlig-
heten vilket följande beskrivning förklarar för ytterligare optimering.

FL-synlighet =
Belysning × Dosering

Mag2 × WD2

FL-synlighet: Fluorescensljusstyrka/uppfattbarhet på skärmen
Belysning: Styrka mikroskopexcitaion
Dosering: Injicerad ICG-mängd i mg/kg
Mag.: Förstoring
WD: Arbetsavstånd

ICG-doseringen är narkosläkarens och/eller kirurgens beslut.

• Lägre excitationsstyrka för "Ljusstyrka GLOW800" och/eller 
lägre ICG-dosering reducerar fluorescenssynligheten, särskilt 
vid hög förstoring och/eller långt arbetsavstånd. Mindre flu-
orescenssynlighet eller fluorescensljusstyrka kan observeras 
redan vid lägre förstoring och arbetsavstånd.

• Högre excitationsstyrka för "Ljusstyrka GLOW800" och/eller 
högre ICG-dosering ökar fluorescenssynligheten, särskilt vid 
hög förstoring och/eller långt arbetsavstånd och kan kompen-
sera reduktionen av dessa två optiska parametrar.

Fluorescenssynligheten kan minska även vid standardför-
hållanden, om belysningssystemets effektivitet är reduce-
rad eller Xenonlampans livstid når sitt slut.

OBSERVERA

Det finns en standardbegränsning för WD och Mag vid användning 
av GLOW800-läget. Om WD och Mag befinner sig ovanför denna 
gräns innan växling till GLOW800-läge, kommer WD och Mag att 
reduceras vid växling till GLOW800-läge och bilden blir ofokuserad.

Dessa begränsningar kan justeras av Leica service eller 
produktspecialister vid behov och förståelse av påverkan på 
signalintensitet.

OBSERVERA

Vid användning av WD-begränsning, kan mikroskopet behöva 
ompositioneras (för att uppfylla värdet för WD-begränsning eller 
komma närmare än värdet för WD-begränsning) för att komma 
i fokus.

Begränsningsvärdena för WD och Mag kan i allmänhet omdefinie-
ras till högre eller lägre värden för alla användare av Leica service-
personal i servicemenyn för att möta behoven hos de kirurgiska 
arbetsflödet.
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21.1.7 Val av pseudofärg och bildinmatning i okularet(n) med CaptiView 
	X Navigera till sidan "Inställningar" som beskrivet i 21.1.1
	X Tryck på ikonen "AR okularinställningar".

Sidan "AR okularinställningar" öppna:
	X Säkerställ att du befinner dig på fliken "GLOW800".

Pseudofärgen kan definieras för monitorbilden och okularen* genom sidan "AR okularinställningar".

*Med tillvalet CaptiView bildinmatning integrerat i operationsmikroskopet ARveo 8, kan GLOW800 fluorescensinformation observeras 
i höger, vänster eller båda okularen, som en inmatad digital bild eller som en överlagring, alltefter vald typ av fluorescensobservation och 
CaptiView-inställningarna.

Med Pseudofärg inställt på "GRÖN" eller "BLÅ"
Som "Pseudofärg" kan du välja "GRÖN" (1) eller "BLÅ" (2) för den inmatade pseudofärgsignalen and fluorescenssignalen på monitorn. 
Färgen indikeras på sidan "AR okularinställningar":

1 2

OBSERVERA

När du använder testkortet, ska resultaten för pseudofärg fluorescens på monitorbilden och bilden som matats in i okularet(n) se ut på 
följande sätt:

"GRÖN" "BLÅ"

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

A������ A
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Inmatningen av GLOW800-bilderna kan definieras för varje användare i fliken "AR okularinställningar" med inställningen av "GLOW800" 
och följande alternativ:

• Vänster öga: "AV" och Höger öga: "AV"
Okular: Live-optisk väg till objektet i både vänster och höger 
okular.

• Vänster öga: "AV" och Höger öga: "Optisk + Digital"
Okular: Digital vitt ljusbild med inbäddad fluorescens i pseudo-
färgvideo i höger okular och optisk 2D-bild i vänster okular.

• Vänster öga: "AV", Höger öga: "Endast Digital"
Okular: På det högra ögat, ska användaren se den Digitala 
bilden med den valda överlagringsfärgen från höger okular.

• Vänster öga: "Optisk + Digital", Höger öga: "AV"
Okular: Live-optisk vitt ljusbild med överlagrad digital pseudo-
färg fluorescensbild i vänster okular och live-optisk bild i höger 
okular:

• Vänster öga: "Optisk + Digital" och Höger öga: "Optisk + Digital"
Okular: Digital pseudofärg fluorescensbild överlagrad i båda 
okularen.
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Med Pseudofärg inställd på AV

• Vänster öga: "AV" och Höger öga: "AV"
Okular: Live-optisk väg till objektet i både vänster och höger 
okular.

• Höger öga: "Endast Digital"
Okular: Vänster öga är automatiskt inställt på AV och på det 
högra okularet ska användaren se den Digitala monokroma 
bilden.

OBSERVERA

Inaktivering av "Pseudofärg" kommer att visas på monitorn:
• den monokroma fluorescensbilden i "Enda bild"-läge eller
• den monokroma fluorescensbilden och den digitala vitt 

ljusbilden i läge Bild-i-bild eller Sida-vid-sida beroende på 
inställningarna på sidan "Visa konfiguration"(se 20.1.2). 

• På grund av CaptiView-modulens design, är "Endast 
Digital" möjlig enbart på höger sida.

• Med skjutreglagen kan du justera ljusstyrkan separat 
i lägena "Optisk+Digital" och "Endast Digital".

• Pseudofärg: Färgdisplay i GLOW-läge.

• Se bruksanvisningen till motsvarande Leica 
bildinmatningssystem (CaptiView).

• Om Pseudofärg slagits av för GLOW800 vid bildinmat-
ning, visas den överlagrade fluorescensbilden i b/w 
i höger okular.

• Om GLOW800 bilden matas in i vänster eller båda 
okularen, kan monitorbilden och inspelningen visa en 
liten förskjutning av fluorescenssignalen för snabba 
rörelser.

• Vid hög förstoring > 5.0× rekommenderas att slå av 
bildinmatning för att undvika överlagringar med ökat 
brus på grund av tekniska orsaker.
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För korrekt anpassade fluorescensöverlagringar i okularet/n 
rekommenderas att kontrollera fluorescensbildens fokus på 
monitorn.

För att undvika dubbelt inspelade eller visade 
fluorescensbilder på monitorn ska du slå av överlagringen i 
vänster okular.

21.1.8 Val av Pseudofärg utan CaptiView
	X Om CaptiView inte valts eller aktiverats kan du fortfarande 

använda sidan "AR okularinställningar" för att välja 
pseudofärgen "GRÖN", "BLÅ" eller "AV" för monitorbilden.
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21.2 Avancerade 
GLOW800-inställningar

Det finns GLOW800-inställningar med restriktioner som är 
tillgängliga endast genom en servicetekniker/produktspecialist.

21.2.1 Åtkomst till försäljningsinställningar

Sida med restriktioner. Åtkomst endast med försäljnings-
dongel ansluten till mikroskopet.

	X Öppna sidan "Val" genom att trycka på menyikonen uppe till 
vänster på skärmen. 

1

	X Tryck på knappen "Inställningar" (1)

2

	X Tryck på knappen "Support" (2)

3

	X Tryck på knappen "Försäljning" (3).
Sidan "Försäljningsinställningar" visas. 
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21.2.2 GLOW800 WD- och Förstoringsintervall

Sidor med restriktioner. Åtkomst endast med försäljnings-
dongel ansluten till mikroskopet.

	X Navigera till sidan "Försäljningsinställningar" som förklaras i 
kapitel 21.2.1, "Åtkomst till försäljningsinställningar".

4

	X Tryck på knappen "FL- och videoinställningar" (4).
Detta öppnar sidan "Fluorescens- och videoinställningar".
	X Tryck på fliken "GLOW800".

5 6

Genom dessa inställningar kan du definiera intervall för "Maximal 
WD" (5) och "Maximal förstoring" (6) för god fluorescenssynlighet.

Mikroskopet är inställt på ett maximalt arbetsavstånd på 
"325 mm" som standard. Det maximala arbetsavståndet 
kan ställas in på ett intervall från 225 mm till 600 mm.

21.2.3 Video- och bildinställningar

Sidor med restriktioner. Åtkomst endast med 
försäljningsdongel ansluten till mikroskopet.

Digital zoom
	X Navigera till sidan "Försäljningsinställningar" som förklaras 

i kapitel 21.2.1, "Åtkomst till försäljningsinställningar".
	X Tryck på knappen "FL- och videoinställningar".
	X Tryck på fliken "Allmänt".

1 2 3

Med "Digital zoom" justeras displayformatet enligt varje GLOW-
användares behov. Det finns tre format tillgängliga som kan bytas 
med Digitalt zoomval (1, 2, 3). Standardinställning är "Max. höjd" (1).

	X Ställ in det digitala zoomvalet på "Max. höjd" (1) - Anpassar det 
maximalt detekterade synfältet till centrum på stativmonitorns 
skärm.
	X Ställ in det digitala zoomvalet på "Full bredd" (2) - Anpassar 

hela det horisontala synfältet på skärmen på stativmonitorn.
	X Ställ in det digitala zoomvalet på "Fullskärm" (3) - Anpassar 

synfältets diagonal till diagonalen på 
dokumentationsmonitorns skärm.. 
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Max. höjd
Anpassar maximalt detekterat synfält på till centrum av dokumen-
tationsmonitorns skärm.
• nästan runt bildformat – full videoupplösning

Full bredd
Anpassar fullt horisontellt synfält på dokumentationsmonitorns 
skärm
	X format med rundade kanter – full horisontal videoupplösning

Fullskärm:
anpassar synfältets diagonal till diagonalen på dokumentations-
monitorns skärm 
	X rektangulärt bildformat – reducerad videoupplösning

Det som visas på skärmen eller i okularet kan skilja sig något 
från bilderna i den här bruksanvisningen.

Avancerade bildinställningar för GLOW800

Sida med restriktioner. Åtkomst endast med försäljnings-
dongel ansluten till mikroskopet.

	X Navigera till sidan "Försäljningsinställningar" som förklaras 
i kapitel 21.2.1, "Åtkomst till försäljningsinställningar". 
	X Tryck på knappen "Avancerade bildinställningar".

Sidan "Avancerade bildinställningar" öppnas:

I detta avsnitt kan du anpassa Ljusstyrka, Kontrast, Mättnad, och 
RGB.
Standardvärdena är definierade för att ge en god differentiering 
mellan ljusa och mörka områden på bilden. Om modifieringar 
krävs.kan varje värde justeras efter specifika behov med respektive 
skjutreglage. Värden under 50 % definierar en försvagning och över 
50 % en intensifiering. Ändring av de nya värdena anpassar bilden 
omedelbart.

För att förbättra kontrasten på fluorescensinformationen i förhål-
lande till den anatomiska vitt ljusinformationen kan egenskaperna 
för den anatomiska vitt ljusinformationen anpassas i "Avancerade 
bildinställningar" genom: 
	X Att trycka på fliken "GLOW800".
	X Reducering av färgmättnaden för vitt ljusinformationen på 

GLOW800-bilden med skjutreglaget "Mättnad". 
Med mindre färgmättnad blir delen vitt ljus på bilden mindre 
mättad och pseudofärg fluorescensinformationen mer 
framträdande.

och/eller
	X Reducering av ljusstyrkan för vitt ljusinformation på GLOW800-

bilden med skjutreglaget "Ljusstyrka".. 
Lägre ljusstyrka för delen vitt ljus på bilden ökar kontrasten och 
synligheten på pseudofärg fluorescensinformationen.
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För att kontrollera färgbalansen, kan färgområdena på bak- och 
framsidan av GLOW800-testkort användas genom att jämföra den 
ursprungliga optiska bilden i okularen med videodisplaybilden på 
monitorn.

Bild på GLOW800 testkort – fram

Bild på GLOW800 testkort – bak

När GLOW800-läget inte är aktivt: 
	X Användaren har valet att byta bildparametrarnas värden.

När GLOW800-läget är aktivt:
	X Användare kommer att se live-bilden under förvisningsläget 

och har valet att byta bildparametrarnas värden, vilket visar sig 
omgående på live-bilden.

Vitbalansering
"Automatisk vitbalansering" (1) kan göras endast för "Vitt ljus"-
läge.

1

För att återjustera färgbalansen till referensstandard, placerar du 
ett vitt objekt som täcker hela synfältet under mikroskopet, justerar 
belysningsstyrkan till erforderlig nivå och trycker på knappen 
"Automatisk vitbalansering" (1).
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22 Inspelning
22.1 Starta inspelning / spara bild
Omkoppling till GLOW800 läge på/av (med tilldelade knappar på 
handtaget och/eller fotkontrollen) startar/stoppar inspelningen 
automatiskt. Efter 3 minuter kommer läget och inspelningen 
automatiskt att stoppas, med återgång till vitt ljusläge. Dessutom 
kan du ta GLOW800-bilder via en tilldelad knapp på handtaget och/
eller fotkontrollen eller kameraikonen (2) på pekskärmen.

1 2

Se bruksanvisningen för ARveo 8 för detaljerade instruktio-
ner på hur du använder det inbyggda inspelningssystemet.

22.2 Uppspelning
22.2.1 Via handtag/fotkontroll 
	X Den senast inspelade GLOW800-slingan kan spelas upp genom 

att du trycker på den tilldelade uppspelningsknappen på mikro-
skophandtaget (se bruksanvisningen för ARveo 8 för hela listan 
på tilldelade funktioner). Uppspelningen visas på monitorn 
endast, och indikeras med en gul ram runt videodisplayen .
	X För att stoppa uppspelningen, tryck på uppspelningsknappen 

igen.

22.2.2 Via pekskärmen
	X Tryck på ikonen "Datagranskning" (1) för att lista inspelningarna 

för visning och kopiering.

1

Följande meny visas:

2 3

	X Tryck på knappen "Preview & Export" (3). 
Listan på inspelningar och sparade bilder visas:

	X För att granska någon av videorna eller bilderna, tryck på dess 
miniatyrbild.
Detta tar fram en detaljerad vy av videon eller bilden på 
pekskärmen. 

4

Videospelaren tillåter att skrolla genom tidslinjen. Trycker du på 
ikonen utvidgning (4) visas uppspelningen på monitorn och på 
pekskärmen.
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23 Förberedelser före 
operationen (ARveo 8)

23.1 Välja en profil medGLOW800-
inställningar

 
	X Välj en kirurgprofil för vilken GLOW800-profilen redan har 

definierats på sidan "Välj kirurg":
Om ingen sådan profil existerar, måste du skapa en ny kirurgprofil.

23.2 Skapa en ny kirurgprofil
23.2.1 Registrera de nya profildetaljerna
	X Tryck på knappen "Skapa Ny" (1) på sidan "Välj kirurg":

1
Sidan "Skapa ny kirurgprofil" visas

 
	X Fyll i åtminstone de obligatoriska uppgifterna för en 

kirurgprofil, d.v.s förnamn och en unik akronym på tre 
bokstäver. Fält märkta med * är obligatoriska.

Du kan skriva in ditt efternamn och en "pinkod" för att 
skydda dina inställningar. Detta rekommenderas för att 
undvika oavsiktliga ändringar av andra kirurger eller annan 
personal. Observera att "pinkod" måste skrivas två gånger 
för att bekräfta den.

1 2

Du kan antingen trycka på "Kopiera" (1) eller "Skapa Ny" (2). 
• Funktionen "Kopiera" (se avsnitt 23.2.2) möjliggör att kopiera 

inställningar från en förinställning eller en existerande kirurg-
profil som sedan kan anpassas till dina behov.

• Funktionen "Skapa Ny" (se avsnitt 23.2.3) möjliggör att starta 
från en tom lista med indata för användarinställningar som kan 
modifieras och sparas.
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23.2.2 Kopiera inställningar från GLOW800 (Vaskulär) förinställning till en existerande kirurgprofil
Detta avsnitt beskriver hur du kan kopiera existerande inställningar till din nyskapade kirurgprofil med hjälp av antingen en existerande 
kirurgprofil eller en fabriksinställd GLOW800 (Vaskulär) förinställning.

	X Tryck på knappen "Kopiera (1) på sidan "Skapa ny kirurgprofil".

1

Listan på existerande profiler och förinställningar visas på skärmen:

1 2

De fabriksinställda förinställningsprofilerna visas högst upp och 
har vanligen ett prefix med ett understreck (i.e. _Vaskulär)

 Du har nu två val: 

Kopiera den fördefinierade GLOW800 (Vaskulär) förinställningen Kopiera inställningar från en existerande kirurgprofil
	X Klicka på profilen "_Vaskulär" (1) och bekräfta med "OK" (2)

Dialogrutan stängs och profilen Vaskulär är nu kopierad till 
kirurgens profil och tillåter aktivering av GLOW800-läget 
genom att trycka styrspaken på vänster handtag mot vänster.
	X Tryck på knappen "Skapa Ny" för att registrera den nya 

kirurgprofilen.

	X Klicka på kirurgprofilen du vill kopiera och bekräfta med "OK" (2).
Dialogrutan stängs och den valda kirurgprofilen och 
funktionsmappningarna är nu kopierade till den nya 
kirurgprofilen du just skapat.
	X Tryck på knappen "Skapa Ny" för att registrera den nya 

kirurgprofilen.
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I båda fallen (kopiering av förinställningen Vaskulär eller av en existerande kirurgprofil), visas live-bilden när du tryckt på "Skapa Ny".  
Du kan se kirurgprofilens namn uppe i högra hörnet på skärmsidan (1):

1

	X Du kan nu följa stegen som beskrivs i 23.2.4 för att konfigurera din användarinställnings indata.
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23.2.3 Skapa en helt ny profil
För att skapa en ny profil, måste du först följa stegen som beskrivs 
i 23.2.1. 
	X Istället för att trycka på "Kopiera" när du fört in nya kirurgdata, 

trycker du på knappen "Skapa Ny" för att registrera den nya 
profilen. 
Detta registrerar den nya kirurgprofilen med en tom lista på 
inställningar som är klara att konfigurera för dig.
Live-bilden visas på vilken du kan se kirurgprofilens namn i det 
övre högra hörnet på skärmsidan (1):

1

	X Du kan nu följa stegen som beskrivs i 23.2.4 för att konfigurera 
din användarinställnings indata. 

23.2.4 Konfigurering av användarindata på handtagen
Säkerställ att du befinner dig på live-bilden för vald eller nyligen 
skapad kirurgprofil:

1

	X Tryck på menyknappen (1) i det övre vänstra hörnet på 
skärmsidan för att visa listan på val.
Skärmsidan med val visas:

2
	X Tryck på knappen "Styrinput" (2) för att öppna menyn 

"Styrinput".
Menyn "Styrinput" visas:

3
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	X Tryck på knappen "Handtag" (3) för att visa inställningarna för 
"Vänster handtag".
Konfigurationen för Vänster handtag visas:

Du kan nu syna eller redigera handtagsinställningarna för den valda 
kirurgprofilen.

OBSERVERA
	X Klicka på "Höger" om du vill konfigurera höger handtag.

23.2.5 Exempel på hur du tilldelar 
GLOW800-funktionen

Följande exempel visar hur du kan tilldela funktionen GLOW800  
PÅ/AV till en knapp på vänster handtag.

OBSERVERA
Denna process kan också användas för någon av de andra 
knapparna som du vill tilldela någon annan funktion. 

	X När du befinner dig på sidan för handtagskonfiguration, klickar 
du på knappen du vill tilldela aktiveringen av GLOW800 läget.
Då visas popup-fönstret "Välj funktion" för den valda knappen:

1
	X Välj fliken "Fluorescens" (1).

En lista på tillgängliga FL-funktioner visas:

2 3
	X Välj funktionen GLOW800 (2) och tryck på "Bekräfta" (3) för att 

spara inställningarna.

Tryck på "Ta bort" för att gå tillbaka och "Avbryt" om du vill 
välja en annan funktion.

En funktionsöversikt för vänster handtag visas:
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4
	X Tryck på knappen "Tillbaka" (4) när du är klar med att anpassa 

dina inställningar.
Fönstret "Spara kirurginställningar" visas nu:

5 6

	X Spara och lagra inställningarna genom att trycka på "Ja, ändra i 
profilen" (6). Om du inte vill lagra inställningarna, tryck på "Nej, 
använd endast nu" (5).
	X Gå tillbaka i menyhierarkin genom upprepade tryckningar på 

"Tillbaka" tills du återgår till sidan "Val":

7
	X Tryck "X" (7) för att gå tillbaka till live-bilden.

Live-bilden visas:

23.2.6 Val av förinställningen GLOW800

OBSERVERA
Förinställningen kan användas för att snabbt aktivera 
funktionaliteten GLOW800 PÅ/AV på mikroskopet.

Denna förinställda profil kan användas och modifieras men 
ändringar på profilinställningarna kommer inte att lagras. Därför 
återställs standardprofilinställningarna vid varje ny uppstart.

Flyttar du styrspaken på vänster handtag till vänster aktiveras,  
resp. avaktiveras GLOW800-läget.

Denna förinställning kan också användas som startpunkt för att 
skapa en ny kirurgprofil (se 23.2.2).

Eftersom modifieringar på denna förinställning inte kan sparas, 
rekommenderas starkt att skapa en ny kirurgprofil för ett fullt 
arbetsflöde.

1

	X När du befinner dig i menyn "Välj kirurg" trycker du på knappen 
"Visa förinställda profiler" (1) för att få en lista på förinställda 
profiler, beroende på installerade licenser.
Listan på "Förinställda profiler" visas:
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2

	X Välj förinställningen "_Vaskulär" (2).
När du väljer denna förinställda profil, visas ett popup-fönster som 
informerar användaren om profilens begränsningar.

Det rekommenderas starkt att ändra en existerande eller lägga till 
en ny kirurgprofil för att integrera GLOW800-funktionen i ett fullt 
arbetsflöde.

Följande funktioner är tilldelade när du väljer förinställningen 
GLOW800: 

Stegslinga

vänster handtag höger handtag

GLOW800 
På/Av

Upp-
spelning

Y +

Y –

X – X +

Du kan växla tillbaka till vitt ljusläge genom att trycka 
styrspaken på vänster handtag mot vänster igen.



Kontroll av belysning och funktion och justering

72 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

24 Kontroll av belysning och 
funktion och justering

24.1 Kontrollista före operationen 
(GLOW800)

Rengöring av optiska tillbehör
	X Kontrollera att de optiska tillbehören är rena.
	X Avlägsna damm och smuts.

GLOW800 applicering
	X Vid användning av GLOW800 ska du säkerställa att det finns en 

Doppler Ultraljud eller liknande enhet på plats, ifall ingen eller 
otillräcklig blodflödesvisualisering erhålls vid ICG/GLOW800-
proceduren.

Balansering
	X Balansera mikroskopet efter ombyggnad (se bruksanvisningen 

för Leica operationsmikroskop ).

Funktionskontroll 
	X Slå på mikroskopet.
	X Slå på belysningen. 
	X Kontrollera mikroskopets belysning.
	X Testa GLOW800 med testkortet.

Sterilitet
	X Sätt fast sterilöverdraget.

För steriliserbara komponenter till Leica 
operationsmikroskop se motsvarande bruksanvisning. 

24.2 Testkort
För att kontrollera och testa funktionen GLOW800, för att verifiera 
korrekt inställning av vitt ljus- och fluorescensbilden och för att 
verifiera belysningsnivån måste GLOW800 testkort användas.

VARNING

Infektionsrisk på grund av icke sterila GLOW800 testkort.
	X Använd inte GLOW800 testkort i det sterila området. 
	X Ska endast användas i en icke steril miljö.
	X Kontrollera mikroskopets belysning endast i en icke 

steril miljö. 
	X Säkerställ att du har exakt parfokal inställning i Leica 

operationsmikroskop. Följ instruktionerna för parfokal 
inställning.

Förbered testet enligt följande:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 Minska stegvis styrkefältet för NIR 0=ljust till 9=mörkt
2 Låg styrka NIR fluorescensområde inklusive 4 olika färgområden 

med vitt ljus
3 Rund fläck hög styrka NIR fluorescenssignal
4 Hål för att fixera kortet
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24.3 Förberedelser

VARNING

Användare vald med en programmerad fluorescensfunktion.
	X Korrekt användare är aktiverad.
	X Förberedande kontroll är utförd.
	X Mikroskopets belysningslampa är inom toleransvärdena 

(se bruksanvisningen för Leica operationsmikroskop).

Förbered testet enligt följande:
	X För allmänna tester använd förinställning GLOW800.
	X Placera GLOW800 testkort under mikroskopet.

VARNING

Infektionsrisk på grund av icke sterila GLOW800 testkort.
	X Använd inte GLOW800 testkort i det sterila området. 
	X Ska endast användas i en icke steril miljö.
	X Kontrollera mikroskopets belysning endast i en icke 

steril miljö. 
	X Säkerställ att du har exakt parfokal inställning i Leica 

operationsmikroskop. Följ instruktionerna för parfokal 
inställning.

	X Justera arbetsavståndet (WD) till 350 mm.
	X För att undvika reflexer ska du positionera mikroskopet i en 

liten men tillräcklig vinkel ovanför testkortet.
	X Följ instruktionerna för parfokal inställning.
	X Fokusera genom att ompositionera mikroskopet med högsta 

förstoring (Fokusera inte!).
	X Efter positionering och fokusering justerar du förstoringen till 

3,0×.
	X Flytta testkortet in till mitten av synfältet.
	X Koppla om till GLOW800-läge genom att trycka på knappen 

GLOW800 på/av på handtaget.
	X Justera fluorescensbelysningen till 50 %.
	X GLOW800 testkort kan nu observeras i okularet i vitt ljus och på 

tillvalet monitor i vitt ljus fluorescens.
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1 Mikroskopets optikhållare
2 Testkort

Okularbild:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Visning av testkortet i vitt ljusobservation:
Hålen i färgrutorna gör det möjligt att kontrollera justeringen av 
fluorescens- och vitt ljusbilden.
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24.4 Testkortets funktionsområden
Tester i läge vitt ljus fluorescensobservation
Kontrollera att fluorescensbilden är korrekt justerad med vitt 
ljusbilden.

1. Alla ljusa fluorescenspunkter måste passa precis i hålen till 
färgrutorna (A-D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. Kontrollera fluorescensstyrkan (A-D)..
Vid lämpligt WD = 350 mm, 
Förstoring = 3,0× och 
Ljusstyrka GLOW800 = 50 %
I GLOW800 fluorescensläge måste åtminstone 
fluorescensstrecken 1-6 vara synliga (E)!

3. Kontrollera att fluorescensens pseudofärg är den du vill ha.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

F

G

H

I

4. Kontrollera färgerna (F-I) på vitt ljusbilden i vitt ljusläge. De 
mjuka färgerna i de 4 färgrutorna röd, gul, grön och blå ska 
visas i samma färg på videomonitorn.

Tester i Svart & Vit fluorescensobservationsläge

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Kontrollera fluorescensstyrkan. Vid önskat WD = 350 mm, 
förstoring = 3,0× och belysning = 50 % i GLOW800 fluorescensläge 
måste åtminstone fluorescensstrecken 1-6 vara synliga.

Om färre streck är synliga ska du kontrollera:
• Att kortet fortfarande är giltigt
• Att tröskelvärdet är inställt på 0 % (undre) till 100 % (övre).
• Att belysningssystemen fungerar som förväntat:

• Att luxmätaren läser av korrekt
• Att lampans driftstimmar befinner sig inom intervallet
• Att ljusledaren är i gott skick.

Kontakta Leica service vid behov av ytterligare analys.
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25 Användning
VARNING

Risk för patientskador på grund av icke godkända 
fluorescensmedia.
	X Använd endast de fluorescensmedia som godkänts  

för den planerade appliceringen.

Vid användning av GLOW800 ska du säkerställa att det finns 
en Doppler Ultraljud eller liknande enhet på plats, ifall 
ingen eller otillräcklig blodflödesvisualisering erhålls vid 
ICG/GLOW800-proceduren.

25.1 Användning av GLOW800
	X Slå på belysningen på Leica operationsmikroskop. 
	X Välj en användare: Välj antingen användarförinställningen 

"Fluorescens vaskulär GLOW800" eller en egen 
GLOW800-användare.

25.2 Kontroll av 
GLOW800-funktionerna

Kontroll av GLOW800 funktionerna, t.ex. på mikroskopets vänstra 
handtag 

Stegslinga

vänster handtag höger handtag

GLOW800 
På/Av

Upp-
spelning

Y +

Y –

X – X +

GLOW800 På/Av
Handtaget gör det möjligt att växla mellan vitt ljusläge 
(GLOW800 på/av) och GLOW800-läge. 

	X Tryck styrspaken till vänster för att växla mellan dessa lägen.

VARNING 

Risk för patientskador på grund av för mycket 
GLOW800-strålning.
	X Undvik utdragen och/eller alltför frekvent 

GLOW800-strålning.

GLOW800-läget stängs automatiskt av efter högst 
180 sekunder (förinställning, värdet kan ändras) för att 
förhindra överdriven exponering av patienten för GLOW800 
 -strålning.

Funktionen "GLOW800 på/av" aktiverar GLOW800-belys-
ningen och den GLOW800-känsliga kameran, ansluter 
GLOW800 videosignalerna till systemets videoutdata, portar 
och videon visas på monitorn.
Samtidigt startas inspelningen av GLOW800-videosignaler.
När knappen "GLOW800 på/av" trycks in igen, återgår syste-
met till vitt ljusläge och avaktiverar GLOW800-funktio-
nerna, och GLOW800-inspelningen är avslutad.

Spelslinga 
	X Trycker du styrspaken till höger startar återuppspelningen av 

den senast inspelade spelslingan på inspelningsenheten.

Föregående slinga
	X Med upprepade tryckningar av styrspaken nedåt, kan du växla 

tillbaka till tidigare inspelade GLOW800-slingor. 
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26 Skötsel och underhåll
GLOW800 är ett tillbehör till ett Leica operationsmikroskop. 
För skötsel och underhåll, se bruksanvisningen till Leica 
operationsmikroskop.

27 Avyttring
Gällande nationell lagstiftning i respektive land ska följas vid avyttringen av produkterna, med hjälp av ett lämpligt företag  
för avfallshantering. Instrumentets förpackning går till återanvändning.
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28 Vad ska göras när...?
Vid störningar i de elektriskt drivna funktionerna ska du alltid först kontrollera följande: 
• Är nätbrytaren påslagen?
• Är elkablarna ordentligt fastsatta?
• Är alla anslutningskablar ordentligt fastsatta?
• Är alla videokablar ordentligt fastsatta?

28.1 Allmänt

För funktionsfel gällande Leica operationsmikroskop, se bruksanvisningen för Leica operationsmikroskop.

28.2 GLOW800
28.2.1 Kalibrering

Observation Orsak Åtgärd

GLOW800-inmatningen i okularet passar inte 
med den optiska bilden.

CaptiView-kalibreringen är borta 	X Kalibreringen måste göras om. 
	X Kontakta Leica Service.

GLOW800 fluorescensbild är felaktigt inriktad till 
vitt ljusbilden.

Inställningarna för att anpassa både bilderna är 
felaktiga.

	X Inställningar måste anpassas för att passa 
båda bilderna. 
	X Kontakta Leica Service.

28.2.2 VPU

Observation Orsak Åtgärd

Felaktig information visas för tolkning av 
användaren. 

Fel i enhetens kalibreringsalgoritm 	X Använd återställningsknappen för att starta 
om/återställa systemet.

Felaktig kontroll före operationen 	X Upprepa kontrollen före operationen.
	X Kontakta Leica Service.

Systemet startar inte upp. Elektroniskt fel 	X Kontakta Leica Service.

Videosignalen visar rött kors /Rött "X". Kamerasignalen försvunnit 	X Använd återställningsknappen för att starta 
om/återställa systemet.
	X Kontakta Leica Service.

Systemet är fryst/ingen reaktion. Fel på programvaruinitiering 	X Använd återställningsknappen för att starta 
om/återställa systemet.

28.2.3 Begränsningar

Observation Orsak Åtgärd

Vid hög förstoring är GLOW800 fluorescens ur 
fokus, fastän vitt ljusbilden är skarp.

Vid hög förstoring kan NIR-fokus vara annorlunda 
än WL-fokus.

	X Minska förstoringen till du erhåller en skarp 
GLOW800-bild.
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Observation Orsak Åtgärd

Vissa delar av fluorescensbilden är skarpa (region 
av intresse), andra är ur fokus.

Fluorescensen ur fokus täcker inte objektet, 
fluorescensen flyter ovanför objektet.

Även när RAI är i fokus, kan det hända att andra 
områden inte är det och producerar störande, 
 flytande fluorescens. Om inte alla fluorescensom-
råden kan var i fokus finns det inget sätt att und-
vika denna effekt.

Dubbel fluorescens, en som flyter med latens på 
monitorn och i inspelningen

Vid inmatning av fluorescens i vänster okular 
spelas fluorescensbilden in och visas på monitorn 
två gånger.

	X För att undvika dubbel fluorescensbild måste 
överlagringen i vänster okular stängas av.

Flödessignalen är låg/mörk, osynlig eller brusig. Fluorescenssignalen är mycket låg på grund av 
hög inställning av förstoring och/eller 
arbetsavstånd.

	X Säkerställ att GLOW800 belysning/excitation 
är inställd på 100 %, reducera förstoringen 
och/eller öka ICG-dosen om möjligt.

Med en ICG-dosering på 12,5 mg/75 kg kommer 
GLOW800 att generera fluorescensbilder med god 
synlighet även vid högre förstoring eller längre 
arbetsavstånd.

Belysningslampans effekt är låg och behöver 
bytas ut eller belysningssystemet befinner sig 
utanför specifikationen (låg ljusöverföring av 
fiberljusledaren eller belysningens strålbana).

	X Kontrollera belysningslampans livstid och 
belysningssystemet. 
	X Ring Leica Service för professionell 

undersökning vid behov.

28.2.4 Korrigeringar av användaren

Observation Orsak Åtgärd

Varken en skarp GLOW800-bild eller en skarp vitt 
ljusbild på monitorn

Videofinfokus är inte korrekt justerat. 	X Tryck på parfokalknappen eller justera 
finfokus manuellt genom att trycka på 
knapparna (+) eller (–).

Dioptriinställningarna på kirurgens okular är 
felaktiga och du arbetar utanför parfokalitet.

	X Tryck på parfokalitetsknappen, justera 
arbetsavståndet för att erhålla en skarp 
videobild och justera dioptrierna korrekt.

Flödessignalen är överexponerad. Fina kärl och perfusion visas för ljust. ICG-
koncentration för bolus är möjligen för hög.

	X Reducera ICG-doseringen till 12,5 mg/75 kg 
och/eller reducera GLOW ljusstyrka 
(Belysning/ Excitationsstyrka) ner till 50 %.

Flödessignalen är övermättad eller för 
dominerande.

Det finns inte mer transparens i signalen och 
signalen verkar vara flat. GLOW "Styrka" är 
möjligen för hög.

	X Reducera GLOW "Styrka" till det normala 
värdet på 50 % eller mindre.

Flödessignalen är låg. Fluorescensen är svag, flödet i fina kärl visas inte. 
ICG-koncentrationen kan vara för låg.

	X Om möjligt öka ICG-doseringen.

Flödessignalen är för blek. GLOW "Styrka" är för låg. 	X Öka GLOW "Styrka", standard är 50 %.

Inmatad fluorescensbild i okularet svag/blek 
fastän signalen på monitorn är bra

Fluorescenssignalen är för låg för en bra 
överlagring vid högre förstoring och 
arbetsavstånd.

	X Reducera förstoringen och kontrollera att 
inställningarna för belysning/excitation är 
åtminstone 100 %.

Den inmatade bildens ljusstyrka är för låg. 	X Öka ljusstyrkan för CaptiView-inmatningen.
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Observation Orsak Åtgärd

GLOW800-bilden är inte tillräckligt ljus. Vid lägre arbetsavstånd och hög förstoring 
reducerar BrightCare Plus belysningen/
excitationen för GLOW800.

	X Avaktivera BrightCare Plus för GLOW800 för 
att erhålla maximal excitationsstyrka.

GLOW800-bilden visar endast fluorescens med 
hög styrka. Fluorescens med låg styrka and 
flödessignal i fina kärl saknas

Nivån för det nedre tröskelvärdet är för högt 
inställd. 

	X Minska nivån för det nedre tröskelvärdet till 
≤8 % för att visa hela intervallet av 
fluorescensstyrkan.

Flödessignalen i fina kärl är inte synlig i vissa fall, 
endast stark FL visas.

GLOW "Undre tröskelvärde" är för högt inställt, 
möjligen genom ett oavsiktligt 
handtagskommando.

	X För att undvika oavsiktliga ändringar av 
tröskelvärdet ska du kontrollera om 
funktionen GLOW "Undre tröskelvärde" "+" 
eller "–" är aktiverad på en handtagsknapp. 
Om så är fallet ska du ta bort denna funktion 
på handtagsinställningarna.

Flödessignalen till objektskontrasten för låg. Färgens "Mättnad" i GLOW-bilden är för hög. 	X Reducera GLOW "Mättnad".

Vitt ljusdelen av GLOW-bilden saknar färger. Färgens "Mättnad" i GLOW-bilden är för låg. 	X Öka GLOW "Mättnad".
Observera  Ökad "Mättnad" kan reducera kon-

trasten på den överlagrade FL-infor-
mationen ovanpå WL-objektsbilden.

Inmatad fluorescensbild i okularet svag/blek 
fastän signalen på monitorn är bra.

Fluorescenssignalen är för låg för en bra 
överlagring vid högre förstoring och 
arbetsavstånd.

	X Reducera förstoringen och kontrollera att 
inställningarna för belysning/excitation är 
åtminstone 100 %.

2) Den inmatade bildens ljusstyrka är för låg. 	X Öka ljusstyrkan för CaptiView-inmatningen.

Låg fluorescens täcker stora delar av bilden Extern NIR-strålning upptäcks och visas 	X Slå av den externa ljuskällan, som producerar 
NIR-strålning i detekterat spektralområde av 
GLOW800 och/eller öka det nedre 
tröskelvärdet till 8 %.

En fluorescenssignal reflekteras av omgivande 
vävnad.

	X Öka det undre tröskelvärdet till 8 %–12 %.

Återstående ICG visar låg fluorescens 	X Öka det undre tröskelvärdet till 8 %–12 %.
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28.2.5 Funktionsstörning

Observation Orsak Åtgärd

Ingen GLOW-bild visas GLOW800-läget är inte aktivt 	X Kontrollera att statuslampan för fluorescens 
och kontrollboxen visar på GLOW800-läge.
	X Kontrollera om funktionen GLOW800 på/av 

tilldelats avsedd knapp och handtag.
	X Använd testkortet för korrekt testning.
	X Ring Leica service om problemet kvarstår.

Ingen skarp GLOW800-bild på monitorn vid låg 
förstoring, men vitt ljusbilden är skarp, även vid 
låg förstoring

Fluorescensens fokalplan är felinställt. 	X Kontakta Leica Service.

Störande fluorescenssignaler särskilt i det yttre 
synfältet

Omgivande NIR-ljus >800 nm har upptäckt av 
GLOW-kameran i det yttre synfältet medan 
fokuspunkten sitter längre ner.

	X Stäng av den externa ljuskällan, som 
producerar NIR-strålning i detekterat 
spektralområde av GLOW800.

GLOW-belysningen rör vid kavitetens gränslinje 
och producerar störande fluorescensartefakter

	X Stäng belysningsbländaren för att undvika 
belysning av icke intressanta områden.

GLOW fluorescensvideobild uppfyller hela 
synfältet

Omgivande NIR-ljus från en ljuskälla eller 
rumsbeslysning i OP-salen når objektsfältet och 
upptäcks av en fluorescenskamera över hela 
synfältet.

	X Slå av extern NIR-ljuskälla.
	X För att upptäcka ljuskällan i OP-salen ska du 

slå av mikroskopbelysningen och fokusera 
mikroskopet i GLOW-läge på ett vitt papper.
	X Så länge den falska signalen är närvarande är 

omgivande NIR-ljus aktivt. Slå av OP-salens 
ljuskällor den ena efter den andra till 
problemet försvinner.

Flödessignalen ser mörk ut på 3D monitorer. En observatörsposition under och/eller i sidled 
utanför monitoraxeln gör observerad bild 
mörkare.

	X Rikta in monitoraxeln så att den passar din 
observationsriktning.

28.2.6 Inbyggd inspelning

Observation Orsak Åtgärd

Varken en GLOW fluorescensbild eller en inmatad 
bild på monitorn, fastän det fungerat tidigare

Inget mer diskutrymme på ARveo 8 
inspelningsenhet. 

	X Kontrollera kapaciteten för ARveo 8 
inspelningsenhet:
	X Om diskutrymmet på ARveo 8 inspelningsen-

het är fullt, ska du spara och ta bort använ-
dardata för att skapa tillräcklig kapacitet.
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29 Tekniska uppgifter
29.1 Tekniska uppgifterGLOW800
Fluorescensexcitation 790 nm (GLOW800)
Fluorescenssignal 835 nm (GLOW800)

GLOW800 spektrum

Bildsensor 3× 1/1,2" tum

NIR-kamera Högkänslig, HD färgkamera

För tekniska uppgifter som gäller Leica operationsmikroskop 
se bruksanvisningen till Leica operationsmikroskop.

Kamerans bildstorlek i förhållande till synfältet 

 

 

 

1 2 3

1 Kameras bildstorlek
2 Synfält
3 Skärmstorlek

Figuren visar kamerans bildstorlek i förhållande till synfältet 
för den visuella videokameran och GLOW800 NIR- kameran. 
Observera att synfältet inte är helt täcks av dokumenta-
tionssystemet.
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29.2 Kompatibilitet

Leica operationsmikroskop ARveo 8

29.3 Omgivande miljö

Vid användning +10 °C till +40 °C 
+50 °F till +104 °F 
30 % till 95 % rel. luftfuktighet 
800 mbar till 1060 mbar lufttryck

Förvaring –30 °C till +70 °C 
–86 °F till +158 °F 
10 % till 100 % rel. luftfuktighet 
500 mbar till 1060 mbar lufttryck

Transport –30 °C till +70 °C 
–86 °F till +158 °F 
10 % till 100 % rel. luftfuktighet 
500 mbar till 1060 mbar lufttryck

29.4 Standarder som uppfylls
•  Medicinsk elektrisk utrustning, Del 1: Allmänt definierad för säkerheten i IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  

CAN/CSA-C22.2 NR. 60601-1.
•  Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• Medical Division, inom Leica Microsystems (Schweiz) AG, innehar ett certifierat ledningssystem enligt de internationella  

standarderna ISO 13485 avseende kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och miljöstyrning.

30 Tillverkardeklaration för elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC)

GLOW800 har testats tillsammans med Leica 
operationsmikroskop. För EMC-deklarationen, se 
bruksanvisningen för Leica operationsmikroskop.
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